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Ročník XV.
Ce na 12 Kč

➨ Pokračování na str. 9

Model Triton je typickým zástup-
cem biků české značky Galaxy, 
najdeme u něho tedy nejen cha-

rakteristickou profilaci spodní trubky 
rámu sloužící k maximálnímu navýšení 
boční tuhosti, ale rovněž vydařený mix 
komponentů. Atraktivitu kola pak ještě 
zvyšují kotoučové brzdy Shimano, byť 
v mechanickém provedení. U tritonu 
v současnosti láká i cenové zvýhodnění. 
Z původních necelých osmnácti tisíc si 
tak může zájemce o toto kolo nyní ještě 
odečíst skoro dva tisíce, neboť výsledná 
cena činí 16 190 korun.

Bytelný sportovec
I přes cenu hluboko pod dvacet tisíc 

lze u tritonu nalézt výrazné sportovní ge-
ny. Celková hmotnost kola 12,9 kg včet-
ně pedálů je vzhledem k použitým brz-
dám a ne zrovna lehké vidlici rozhodně 
příznivá. Byť se rám jeví v měřítcích XC 
třídy celkově spíš kratší, díky celkem 
nízko umístěným řídítkům vyžaduje od 
jezdce sportovnější posed.

K ovladatelnosti kola nemáme výhra-
dy, zvlášť při předpokládaném určení do 
lehčího a středně těžkého terénu. Při 
jízdě vynikne především velice dobrá 
stabilita, tedy jistota ve vedení přímého 
směru. Tu sice ocení především méně 
zkušení jezdci, zároveň ale kolo dokáže 
i ochotně zatáčet.

V rámci své třídy je triton silný tak-
řka po všech stránkách. Prudší výjez-
dy zvládá díky nižšímu předku velice 
jistě, pouze vyžaduje odpovídající 
práci s těžištěm a v hodně příkrých 
pasážích přesun těla více k přednímu 
kolu. V rychlých sjezdech a v pozvolna 
projížděných zatáčkách je jízda bez-
problémová a díky zvolenému úhlu hla-
vové trubky i celkem klidná. Jen hodně 
strmé úseky je směrem dolů potřeba 
zdolávat s těžištěm posunutým výrazně 
vzad, zde je nižší poloha řídítek logicky 
nevýhodou.

Použitá geometrie rámu ale z tritona 
dělá slušného obojživelníka. Zatímco se 
standardně montovanými řídítky a před-
stavcem je to dostatečně svižné kolo 
pro sportovní XC jízdu, záměna řídítek 
za vlaštovky a montáž kratšího, o něco 
strmějšího představce by tritonu výraz-
ně přidaly na hravosti. Za cenu lepší 
ovladatelnosti by pak ovšem bylo daní 
snížení chuti ke svižné jízdě. Kdo tedy 
bude chtít, může si toto kolo díky jeho 
univerzální geometrii snadno přetvořit 
k obrazu svému.

Jako absolutní hodnotíme tuhost du-
ralového rámu, i při silové jízdě byste 
zde hledali jakýkoliv náznak kroucení 
marně. Značka Galaxy rozhodně nejde 
cestou neustálého laborování s profily 
trubek, již před delší dobou našla svůj 
ideál v použití klasického kruhového 
průřezu u horní i sedlové trubky a vý-
razného, doslova nepřehlédnutelného 
horizontálního zploštění spodní trubky 
u středového pouzdra. Mohutně se pak 

tváří navařená výztuha ve spoji dolní 
trubky s hlavovou.

Zadní stavba konstrukčně také sází 
více na tuhost než na výrazné navýše-
ní komfortu jízdy. Ramena se vyznaču-
jí pouze lehkým esovitým průhybem. 
Spojovací můstky sice nejsou tak tvaro-
vě „vypiplané“ jako u topmodelů znač-
ky, ale i tak patří mezi povedené detaily.

Komponenty
Suntour za poslední roky ušel velký 

kus cesty a jeho vidlice ze sebe pomalu 
ale jistě smývají příchuť malé citlivosti 
a nedokonalé funkce. Současný typ 
XCR je toho důkazem. Byť nabízená cit-
livost stále není nejvyšší, chod vidlice je 
oproti předchůdcům nesrovnatelně kul-
tivovanější a z udávaných sta milimetrů 
zdvihu je v praxi velká část již skutečně 
využitelná. Pochvalu zaslouží celko-
vá tuhost vidlice a především ovládání 
lockoutu vhodně tvarovanou páčkou 
na korunce. Seřízení předpětí pružiny 
v levé noze je také stoprocentně funkč-
ní a mezi oběma krajními hodnotami je 
skutečně hodně velký rozdíl, z něhož 
pramení použitelnost shodné vidlice pro 
výrazně hmotnostně odlišné jezdce bez 
nutnosti výměny pružiny.

Hodně důležitým komponentem 
tritonu jsou mechanické kotoučové 
brzdy Shimano M495, které jsou pro 
potenciálního zákazníka jistě lákadlem. 
A s jejich použitím nelze než souhlasit. 
Nabídnou velice dobrý výkon i dávkova-
telnost, zvlášť přihlédneme-li k jejich ce-
ně. Navíc nepotřebují ani extra dlouhou 
dobu na zajetí, aby funkce dosáhla své-
ho maxima. Pro ně hovoří i jednoduchá 
údržba a seřízení. Proti snad jen o něco 
gumovější krok, na nějž si ale jezdec 
celkem rychle zvykne, tedy za předpo-
kladu, že nebude střídat kola s různými 
brzdovými systémy. Tvarově skvělé jsou 
brzdové páky Avid FR-5.

GALAXYGALAXY TritonTritonTriton

Čtěte na stranách 2 až 7
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Pokud čekáte na nějakou převrat-
nou novinku, budete možná zkla-
máni. Žádný zásadní zlom sezóna 

2008 nepřinese. Příchod elektronické-
ho řazení je zatím odložen na neurči-
to, přestože si o něm štěbetají i vrabci 
na střeše naší redakce. I když na Tour 
de France již byly k vidění prototypy 
teoreticky celkem blízké finálním ver-
zím, značky Campagnolo ani Shimano 
zatím definitivní podobu nepředstavily 
a ani nenaznačily, kdy by se tak mohlo 
stát. Zástupci firmy Shimano na naše 
dotazy reagovali dost mlživě a lidé 
od campagnola nám sdělili, že ačko-
liv je již elektronické řazení „ready to 
go“, firma vyčkává na tah Shimana. 
Takže doufejme, že Shimano naopak 
nevyčkává na tah Italů, protože pak by-
chom se elektroniky nemuseli dočkat 
nikdy…

Žádný vyložený trhák ale rozhodně 
neznamená žádný vývoj. Novinek bylo 
více než dost. Eurobike naznačil řadu 
trendů, ať již materiálových, designo-
vých, či marketingových. O době kar-
bonu již asi nemá smysl se rozepisovat, 
tento materiál je všude, dá se z něho 
vyrobit takřka všechno a ceny karbono-
vých produktů se dostaly na podstatně 
příznivější hladinu. Ale fajnšmekr jakoby 
pokukoval zase už trochu jinam. Když je 
z karbonu všechno, čím se tedy odlišit? 
Jiným materiálem, výraznější grafikou, 
barvou? Vlastně vším dohromady.

Za trend číslo jedna označíme bo-
haté využití pastelových, často až 
křiklavých barev. Zatímco zpočátku by-
ly karbonové produkty brány jako něco 
luxusního a zároveň decentního, doba 
se posunula. Letošní Eurobike nabídl 
přehlídku jasných výrazných barev, od 
zelené, přes oranžovou, bílou, růžovou, 
až po jejich kombinace. Barvy už se 
nebojí použít ani značky doposud sta-
vějící svou image právě na zmiňované 
decentnosti. Pokud byl nějaký výrobce 
v minulých letech vyloženě zastáncem 
maximální elegance a nepodbízivosti, 
v kolekci 08 alespoň přidal nějaký vý-
razně barevný proužek, linku či logo. 
Co je moderní, to je pro sezónu 2008 
barevné. A svůj vlastní boom prožívá již 
zmíněná bílá, která je přítomna nejen na 
mnoha sériových kolech, ale i na řadě 
komponentů. Příkladem mohou být tře-
ba značky Cannondale či FSA, u nichž 
je bílá povrchová úprava zastoupena 
pro příští rok opravdu silně.

A stejně jako designérům nestačil ke 
štěs tí černý karbon, tak konstruktéři se 
nespokojili s pouze průměrnou hmot-
ností rámů a dalších produktů z uhlíko-
vých vláken. Hmotnost rámu pod jeden 
kilogram už není nic výjimečného, na 
veletrhu se ale předvedla také řada 
kompletně osazených superlehkých 
kol. O plné funkčnosti konceptů by se 
sice v mnoha případech dalo právem 
pochybovat, ale například hmotnost 

EUROBIKENejvětšímu cyklistickému veletrhu se na sklonku 
srpna opět otevřely hangáry původního domovského 
letiště výrobce vzducholodí Zeppelin v německém 
Friedrichshafenu, jehož prostory v současnosti 
slouží jako výstavní plocha. Letošní ročník veletrhu 
Eurobike byl rekordní nejen počtem vystavovatelů, 
kdy mohli návštěvníci shlédnout prezentaci téměř 
devíti set značek, ale i celkovou rozlohou čtyřiceti 
tisíc čtverečních metrů. Pro našince téměř nekonečně 
působící plocha výstaviště se letos poprvé stala 
nedostatečnou a stále se zvyšující zájem nových 
vystavovatelů si vynutil pronájem dalších prostor, 
konkrétně obřího hangáru „Zeppelin halle“, v němž 
dodnes parkuje vzducholo�.

silničního kola 3,6 kilogramu a hor-
ského pak 6,7 kilogramu je určitou 
předzvěstí, kam až je možné se při 
odlehčování dostat. A i když se asi zá-
vodní (spolehlivá!!!) kola v nejbližších 
letech na podobnou váhovou hranici 
nedostanou, je téměř jisté, že se ji jed-
nou možná alespoň příblíží.

S rozrůstajícími se možnostmi kon-
struktérů, tedy s příchodem nanotech-
nologie a dalších výrobních postupů, se 
mnohé ještě nedávné sny v současnos-
ti stávají realitou. Výrobci se postupně 
poučují z vlastních konstrukčních chyb 
a vedle pohodlí již v případě karbono-
vých rámů dokáží zajistit i jejich nadprů-
měrnou tuhost. Při porovnání nových 
kolekcí s těmi současnými je právě 
orientace na navýšení tuhosti rámů 
v mnoha případech jasně patrná. 
Nejlehčí silniční kolo veletrhu, které vá-
žilo pouhých 3,3 kilogramu, ale tuhost 
rámu pravděpodobně nepreferovalo…

Mohutně se rozmohla také vlna 
29palcových kol, velké množství vý-
robců již nabízí odpružení, pláště 
a ráfky pro devětadvacetipalcové bi-
ky. Takže to, co kdysi rozjel Gary Fisher 
a rozvíjel třeba i český Superior, ko-
nečně trh přijal a tak se i výrobci začali 
snažit.

Loňský boom integrovaných sedlo-
vek pokračuje. Často už nejsou k vidě-
ní pouze na topmodelech a objevují se 
i na dostupnějších typech většinou kar-
bonových rámů. Takže kdo prorokoval 
této konstrukční výstřednosti jepičí ži-
vot, byl na omylu. Integrované sedlovky 
budou možná v budoucnu minimálně 
stejně rozšířené jako klasika. Speciální 
zámek sedla na prodlouženou sedlo-
vou trubku nabízí Ritchey s logem WCS 
a další výrobci. Navíc se často zvětšuje 
možnost výškového doladění, v někte-
rých případech je možné i o několik cen-
timetrů. Takže při nedokonale přesném 
zaříznutí „sedlovky“ nemusí být ještě 
nic ztraceno. A „integrovaná sedlovka“ 
vybízí ještě k dalšímu zdokonalování, 
například k vložení elastomeru pohlcu-

jícímu otřesy. Zatím se tedy rozhodně 
nejedná o slepý vývojový směr…

Intregrace se ale zdaleka netýká jen 
sedlovek, bez široké osy integrované 
v jedné z klik už dnes nemůže nikdo 
existovat. U superlehkých modelů je 
nabízena i kombinace karbonová kli-
ka/karbonová osa. Karbonových klik 
byla všude doslova záplava. Prototyp 
dokonce představilo i Shimano, finální 
verze s logem Dura-Ace by měla být 
k mání na jaře 2008. A vývoj se nevy-
hnul ani umístění ložisek u středových 
os. Někteří výrobci upravili středová 
pouzdra rámů pro přímé vložení ložisek, 
tedy bez nutnosti našroubování misek. 
Aby nás ta „integrace všeho“ jednou 
nechtěla napevno přilepit ke kolu…

Pokud jsme v reportáži z loňského 
Eurobiku psali o určitém znovuzrození 
titanu, pak letos o sobě tento materiál 
dal vědět ještě výrazněji. Titanový rám 
byl přítomen, samozřejmě především 
jako určité zpestření, v nabídce mno-
ha důležitých výrobců. A pro všechny 
„karbonem znuděné“ byly připrave-
ny i ocelové rámy, ať už v moderním 
pojetí, či v záměrném retro stylu. 
A „retro“ také jakoby dýchalo na ná-
vštěvníka skoro z každého rohu. Řada 
značek připravila některé modely s jas-
ným odkazem na svou historii, ať již 
někteří klasičtí italští rámaři nebo třeba 
vždy maximálně pokrokové americké 
GT. Výrobci jakoby chtěli těmito produk-
ty maximálně oslovit často nostalgické 
srdce kupujícího ve smyslu: „Tohle si 
musíš koupit, vždyť na něčem podob-
ném jsi závodil před patnácti, dvaceti 
lety.“ A pokud chyběl v nabídce vylo-
ženě „retro model“, pak byl na stánku 
často přítomen nějaký oldtimer-bike, 
tedy veterán, poukazující na úspěšnou 
historii výrobce.

Mladé značky jsou sice často hodně 
progresivní, ale historie je zkrátka histo-
rie. Třeba Colnago je špičkové, ale řada 
zájemců si jej koupí hlavně proto, že je 
to zkrátka Colnago. Značky, které mají 
historii, se jí jednoduše rády pochlu-

bí. O tom často svědčily jak jednotlivé 
expozice, tak i katalogy výrobců.

Mimo materiály a dnes nezbytné 
všemožné profilace trubek se i nadále 
experimentuje s pohonem. Na řadě kol 
byl přítomen kardan ukrytý v pravém 
spodním rameni zadní stavby, ať už 
v kombinci s vícerychlostním nábojem 
či bez. Mimoto některé značky nezane-
vřely ani na řemenový pohon a k vidění 
byl i řetěz zcela ukrytý v zadní stavbě. 
Nechybělo samozřejmě stále se rozrůs-
tající množství všech možných skláda-
ček, singlespeedů a také elektrokol.

Další vývoj byl jasně patrný také u in-
tegrovaných převodovek, například 
s její elektronickou verzí se pochlubila 
značka Nikolai. A ačkoliv všichni, kteří 
prahli po silničním elektronickém řa-
zení, byli jistě zklamáni, překvapením 
byly produkty doposud téměř neznámé 
značky 5Rot. Ta se odklonila od zaběh-
nutého lanka a bowdenu, neboť před-
stavila kompletně hydraulické řazení, 
tedy páčky včetně obou měničů.

Silniční fajnšmekry pak musela na-
dchnout nová nejvyšší sada značky 
Sram, nazvaná jednoduše Red. Ta na-
bízí zdokonalený systém řazení Double 
Tap, přepracované převodníky po vzoru 
současné Dura-Ace a superlehké páky 
o váze pouhých 280 gramů. Celá sada 
Sram Red bez nábojů pokořila hmot-
nostní hranici dvou kilogramů.

A podobně jako s karbonovými klika-
mi, které byly přítomny všude kolem, to 
bylo i se zapletenými koly. Záplava vše-
možných modelů, duralových, karbo-
nových, až se z toho výběru jednomu 
zatočila hlava. A výrobci ve snaze ma-
ximálně se odlišit vymýšlí leckdy i bláz-
nivé kombinace materiálů, provedení 
drátů a systémy zapletení. Barevnou 
vlnu rámů pak dotváří často použité 
výrazné anodizace zapletených kol.

Ale nechme už našich dojmů a za-
měřme se konkrétně na jednotlivé 
novinky. Vaše návštěva na veletrhu 
Eurobike právě začíná…

(red)

Reklama je mocná 
a Sram si toho je dob-
ře vědom, takže kromě 
billboardů kolem příjez-
dové cesty využil jako 
plakátovací plochu i víka 
od kanálů na nádvoří 
výstaviště. Kolem silnič-
ní sady Red  bylo prostě 
nutné udělat trochu roz-
ruch. Podobnou formu 
zvolil i Schwalbe svými 
samolepkami se vzo-
rem pneumatik kolem 
kulatých umyvadel na 
záchodcích.

Rakouské KTM přichystalo pro příští rok úplně nový celoodpružený XC a mara-
tónský rám nazvaný Score s čtyřčepovým systémem. V nabídce bude celokarbo-
nová i duralová verze rámu, který je charakteristický výrazně prohnutou horní trubkou 
a příhradovou, obloukově tvarovanou konstrukcí krátkého ramene u tlumiče. Novin-
kou je také silniční rám Renegade s integrovanou sedlovkou.

Merida představila prototyp lehkého celoodpruženého XC kola Beijing 08, jehož 
hmotnost včetně pedálů byla jen osm kilogramů! Celokarbonový rám s pro 
značku netypickým přepákováním využívá karbonový tlumič DT Swiss a dokonale 
matoucí „duralovou“ povrchovou úpravu. Váha samotného rámu Beijing 08 je včet-
ně tlumiče pouhých 1,9 kilogramu. K vidění byla také finální verze karbonového sil-
ničního rámu Scultura Evo, na níž jsme se svezli již v zimě, při prezentaci Multivan 
Merida týmu na Mallorce.

Ibis Mojo s virtuálním čepem sází na 
atraktivní kombinaci karbon/karbon. 
Z duralu jsou tedy pouze krátká spojo-
vací ramena. Maximální promyšlenost 
zde vystupuje z každého detailu. Tvar 
monokokového rámu je podpořen pas-
telovými barvami. Vzhledově výraznější 
enduro si lze snad jen těžko představit.

Slovenský Kelly’s přepracoval 
téměř celou kolekci. Namísto 
slitiny Kinesium využívají závodní 
rámy trubky od eastonu. Nejvýše 
postavené hardtaily dostaly karbo-
nové vzpěry zadní stavby, model 
Mobster 08 (na snímku) využívá 
celokarbonový rám. Letos použí-
vané vidlice Manitou nahradí pro 
příští sezónu u kelly’su především 
Rock Shox.

Nové týmové modely 
Rock Machine vy uží-
vají karbonový rám 
s opticky robustní 
partií okolo středu 
a s výrazně obloukovitě 
prohnutou horní trub-
kou. Kombinace bílých 
vidlic Fox a stejně 
barevných představců 
Syncros doplňuje vyda-
řený design využívající 
loga značky k barev-
nému přechodu. Pře-
pracované jsou i sil-
niční karbonové rámy 
Raceride.

Author pro rok 2008 nabídne tro-
jici celoodpružených rámů, a sice 
modely A-Ray a A-Ray+ se zdvi-
hem 100 mm, dále Era a Era+ se 
130 mm a jedovatě zelený Arh se 
150 mm zdvihu. Jednočepový typ 
A-Ray (na snímku) bude ideálním 
náčiním pro XC a pro maratónské 
tratě. Nabídne nízkou hmotnost 
společně s nadprůměrnou boční 
tuhostí, na níž se podílí i asyme-
trická konstrukce zadní stavby. 
Čtyřčepové systémy dalších dvou 
modelů mají samozřejmě prioritu 
v maximální odolnosti a především 
v aktivitě odpružení.
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Firma GT již přes 30 let tvrdě pracuje na vývoji stále nových produktů a technologií, které průběžně ovlivňují podobu

jízdních kol na celém světě. Díky této snaze si GT vybudovalo pozici jedné z nejznámějších cyklistických značek.

/ Výhradní dovozce pro ČR a SR: Aspire Sports, s.r.o. / Karásek 11, 621 00 Brno / tel.: 532 199 540 / e-mail: aspire@aspire.cz /

Avalanche 1.0 / 16.990 Kã / 22.490 Sk

rám zeslabovan˘ Alu 6061, GT Triple Triangle, hydroforming, v˘mûnná

patka vidlice SR Suntour X100, 100mm, Lock Out kliky Truvativ Five D

PowerSpline pfiesmykaã Shimano Deore pfiehazovaãka Shimano Deore LX

brzdy Avid Single Digit 5 V-brake hmotnost 12,9 kg

www.bikecentrum.cz

Chce‰ se odli‰it jedineãnou konstrukcí svého kola?

Je pro tebe dÛleÏitá kvalita zpracování, pouÏité materiály

a technologie? Vyjadfiuje kolo tvoje vlastní názory a hodnoty? 

Značka GT stále rozšiřuje svou karbonovou produkci. Celoodpružený Marathon 
dostal ve svých nejluxusnějších verzích ke karbonovému přednímu trojúhelníku i zad-
ní stavbu z téhož materiálu. Zcela nový celokarbonový rám má XC hardtail Zaskar 
Team 08. Zajímavostí je retro záležitost, duralový rám Zaskar v leštěném provedení.

Mongoose Meteore, coby závodní hardtail, se ve verzi Ulti-
mate s celokarbonovým rámem posunuje opět výrazně 
výš. Jeho rám s nekonvenčně tvarovanou spodní a sedlovou 
trubkou a především s nepřehlédnutelnými duralovými při-
šroubovanými patkami nabídne závodníkovi nekompromisní 
přenos síly.

Belgický Ridley představil nový celokarbonový rám Ignite (na 
snímku), jenž je o dvě stě gramů lehčí než letošní model. 
Novinkou je také celoodpružený XC bike Blaze se 100 mm 
zdvihu a především silniční typ Helium, jehož rám s integro-
vanou sedlovkou a s velice útlými sedlovými vzpěrami váží ve 
velikosti M pouhých 900 gramů.

Mezi nejdůležitější novin-
ky Specialized patří nový 
Stumpjumper FSR, jenž 
vychází z letošního Endu-
ra, ale disponuje pouze 
120 mm zdvihu. Kromě 
duralové verze bude na 
trhu i karbonový S-Works 
a také verze s 29" koly. 
Stumpy je vpředu odpru-
žen vlastní vidlicí Future 
Shock FS 120, jejíž slou-
pek má dole průměr 1,5" 
a nahoře 1,1/8".

Francouzský Look na 
výstavě prezentoval hned 
několik novinek. Vedle 
bikových pedálů Quartz, 
jejichž váha je díky kar-
bonovému tělu a titanové 
ose v nejlepší verzi pou-
hých 198 gramů, si o po-
zornost říkal především 
celokarbonový MTB rám 
Look 986 s ostře řezanými 
rysy a s integrovanou sed-
lovkou využívající zámek 
s vloženým elastomerem.

4Ever bude pro příští rok nabízet dvě varianty špičkového 
hardtailu Virus RX1 se skandiovým rámem. K verzi se super-
lehkou vidlicí German Answer přibude ještě varianta s klasic-
kým foxem. 4Ever také výrazně přepracoval designy, na nichž 
využil velice jemnou grafiku. Její propracování dokumentuje 
například dámský model Mystix (na snímku).

Značka Felt nejsou jen plážové cruisery těch nejelegantněj-
ších designů, nebo bikrosová kola. Felt umí i pěkné silničky, 
kola pro XC nebo celoodpružené biky se systémem Equi-
link, který kombinuje virtuálním pivotem zavěšenou zadní stav-
bu s ještě jedním čepem navíc. Zní to dost divoce, ale funguje 
to na několika úrovních zdvihů.

Santa Cruz v poslední době inovuje snad všechny své modely a přišla řada i na 
pevný XC stroj Chameleon, jenž byl zesílen a upraven pro možnost použití vidlice se 
zdvihem 160 mm i přetvoření na singlespeed. Sjezdový model V10 (na snímku) pro-
šel odtučňovací kůrou. Ztratil skoro kilo váhy, mimo jiné i díky karbonovému vahadlu. 
Zdvih dosahuje hodnoty 254 mm.

Kona po letech jednoče-
pu a laborování s plovou-
cím třmenem zadní brzdy 
vyrukovala se systémem 
pružení u kola Coilair, 
který by měl sám upravo-
vat geometrii podle reži-
mu jízdy. Z kopce by se 
měl rám více zaklonit a ve 
výjezdu naopak napří-
mit. Na papíře i v reálu 
to vypadá zajímavě, jsme 
zvědaví, jak se systém 
osvědčí v terénu.

Jestli neobouváte na kolo nic jiného než 
hutchinsony, pak určitě musíte mít tyhle 
botky, které mají podrážku od jmenova-
né firmy. Její vzorek navíc až nápadně 
připomíná dezén plášťů. Hutchinson 
vyrukoval s novými modely plášťů Toro 
či Iguana nebo vnitřní Hard Skin ochra-
nou proti propíchnutí a proříznutí.

Giant představil zatím nejlehčí provede-
ní svého systému Maestro, jenž zdárně 
dokáže zamezit propružování při šlapá-
ní. Spodní trubka je více prohnutá, takže 
už není třeba v ní vytvářet původní otvor. 
Současné provedení zůstane zachová-
no ve verzi X, tedy pro extrémnější nasa-
zení, novější, odlehčené a zprohýbané 
rámy Trance a Reign jsou pak určeny 
pro „jemnější“ použití při XC, maratonu 
a all mountain.

➙
str. 4
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EUROBIKE➨ Pokračování ze str. 3

Storck je králem tuningu a nízké hmotnosti. Nový celokarbonový rám Rebelion 
doplnily karbonové kotouče, stejné jako jsme fotili na Gardě, ovšem zde s jinou brz-
dou. Nepřehlédbutelné jsou také karbonové kliky Tune, duralové pastorky, oba měni-
če z karbonu a galusky Tufo. Tato česká značka mimo jiné představila i nový výrazně 
hrubší model bikové galusky.

Colnago na Eurobiku oslavilo šedesáté 
výročí značky Ferrari, s níž spolupracuje 
již dvacet let. K této příležitosti předsta-
vilo karbonový model Extreme Power 
60th Ferrari, jenž vznikne v limitované 
šedesátikusové sérii. Nemůže chybět 
rudá barva, typická pro vozy z Maranel-
la, italská trikolora a žlutý emblém se 
vzpínajícím se koníkem. Luxusní sběra-
telská záležitost…

Pinarello představilo nový topmodel se staronovým názvem Prince. Ten sází na 
kombinaci nízké váhy rámu (pod 900 gramů) s maximální tuhostí, což zajistil karbon 
s označením 50HM1K s vysokou hustotou vláken. Monokokový rám využívá spodní 
ložisko hlavy s rozměrem 1'1/4", karbonové patky, asymetrickou zadní stavbu a ne-
všedně tvarovanou hlavovou trubku.

Titan rozhodně není zapomenut, spíš 
naopak. A dají se z něho vyrábět done-
dávna nemyslitelné věci, což dokládá 
profilování trubek tohoto silničního rámu 
Litespeed Archon. I kombinace leštěné-
ho povrchu titanu a barevných ploch je do 
jisté míry novinkou. Do profilací titanových 
trubek se už pouští dokonce i ruská firma 
Kocmo.

Totální retro, tedy ocelové trubky páje-
né do maximálně ozdobných rámových 
spojek. Následuje pochromování, tedy 
další dnes již v rámařině historický pro-
ces, a vše je zakončeno nejmoderněj-
ším odstínem oranžové metalické barvy. 
Prolínání dávné historie s nejmoder-
nějšími trendy bylo možné spatřit u ce-
lé řady značek.

Značka Viva si říká o po-
zornost řadou retro prv-
ků. U některých modelů 
používá napnuté ocelové 
lanko místo spodní trubky, 
v tomto případě vytvaro-
vala tenkostěnné ocelo-
vé trubky rámu tak, aby 
připomínaly bambus. 
Předek i zadní stavba jsou 
z duralu, nesmí chybět 
vnitřní vedení bowdenů, 
módní bílá barva a přede-
vším kardanový pohon.

Po maximálním zvýšení tuhosti rámu 
jde i Trek, což dokládá úplně nový sil-
niční rám Madone s mohutnou partií 
okolo středu. Spodní ložisko hlavo-
vého složení má rozměr 1,5", nahoře 
je klasika 1'1/8". Atypická je plochá 
monostay vzpěra a provedení sedlov-
ky. Ta je zvenčí nasunuta na prodlou-
ženou sedlovou trubku a utažena širo-
kou leštěnou objímkou.

Author připravil úplně nové karbonové 
rámy pro nejvyšší silniční modely, kte-
ré by měly nabídnout ještě vyšší tuhost. 
Atraktivitu zvýšily i hodně vydařené 
designy. Hardtaily Introvert a Master 
dostanou také karbonové monoko-
kové rámy, charakterizuje je hmotnost 
1250 gramů, zcela rovné sedlové vzpě-
ry bez využití monostay a vnitřní vedení 
k zadní brzdě.

Bianchi zcela přepracovalo model 928 Carbon (na snímku), který nově využívá tech-
nologii nazvanou „Tube to Tube“, kdy jsou jednotlivé trubky rámu spojovány vnějším 
opláštěním. Novinkou je také celoodpružený XC bike Camos Carbon s „virtuálním 
čepem“ a za sedlovou trubkou naležato umístěným tlumičem. Nový karbonový rám 
má také hard tail série Oetzi.

Byli jsme pravděpodobně jediní novi-
náři, kteří drželi v ruce prototyp kar-
bonových klik Shimano Dura-Ace, 
neboť jinak byly umístěny pod pevným 
průhledným poklopem. Díky zpevňu-
jící vnitřní kleci z duralu by měly kliky 
nabídnout stejnou pevnost jako dura-
lové provedení, a to při snížení hmot-
nosti. Odlehčené převodníky již mají 
zcela otevřenou konstrukci.

Dřevěné kolo, to tady už taky bylo. 
Německý Waldmeister je však plně 
funkčním „sportovním“ strojem. Rám 
je slepen zhruba ze stovky tenkých 
vrstev, které kolu díky absenci sedlo-
vé trubky a pružnosti dřeva dodávají 
schopnost částečně tlumit nerovnosti 
povrchu. Hmotnost stroje by se údajně 
měla pohybovat okolo 12 kilo.

Po loňském přepracování geometrií u sportovní třídy kol se 
značka Dema tentokrát věnovala především dotažení designů, 
což se jí rozhodně povedlo. O tom svědčí i dámský model 
Asti (na snímku). Kolekci Dema 2008 budou jako letos pro-
vázet výrazné profilace trubek. Nově se v nabídce objevuje 
také řada biků série Dirt s maximálně odolnými rámy.

Cannondale výrazně přepracoval úspěšný celoodpružený 
XC model Scalpel. Idea v podobě pružných spodních ramen 
zůstala zachována, zkrácen byl rozvor a tlumič je nově umís-
těn pod horní trubkou. Tím se zvýšil zdvih na 8,5 cm a záro-
veň vzrostla citlivost systému. Novinkou je také silniční model 
SuperSix s celokarbonovým rámem.

Francouzský výrobce 
zbraní a elektroniky pro 
vojenská letadla a tanky 
představil elektrokolo 
pro jízdní oddíly policie, 
takže honičky s cyklisty, 
inlinery a dalšími, rychle 
se pohybujícími narušiteli 
zákona, již nebudou féro-
vým poměřováním sil poli-
cajta a „zloděje“. Baterie 
umístěná v rámu pracuje 
ve čtyřech módech, při 
jízdě z kopce se automa-
ticky dobíjí.

➙



w
w

w
.c

y
k
l.
c
z

 –
 t

e
s
ty

 j
íz

d
n

íc
h

 k
o

l

s
t
r
a

 n
a

5
Pásový set Ktrak přetvo-
ří horské kolo ve sněžný 
skútr. Zadní kolo se nahra-
dí loukotí s 6 cm širokým 
pásem, který umožní jízdu 
po sněhu. Odpružení není 
problém, součástí je i hyd-
raulické táhlo, spojující 
pomocný rám se sedlovou 
trubkou. Místo předního kola 
se nasadí 10 cm široká lyže. 
Hmotnost kola prý vzroste 
o pouhý kilogram, cena je 
asi 300 kanadských dolarů. 

Značka Remerx neustále rozšiřuje svůj 
sortiment a produkci orientuje pře-
devším na maximální odolnost a ži-
votnost. Zároveň se zabývá i takovou 
otázkou, jako je kompletní recyklace 
již opotřebeného produktu. Novin-
kou jsou například silniční kola Rapid 
s 28 mm vysokým ráfkem a hvězdicovou 
přírubou nábojů.

A znovu kardan, tentokrát u značky 
Schwinn. Tento cestovní bicykl ale 
navíc využívá pomocný elektromotor. 
Že by v této kombinaci byla budoucnost 
městských a cestovních kol? Plochý 
akumulátor je umístěn v zadním nosiči 
a nepůsobí proto příliš rušivě. Blatníky 
sice nejsou tak funkční jako klasické 
provedení, po designové stránce ale 
nemají chybu.

Manitou se po loňských problémech 
s levnějšími vidlicemi uchýlil pod kříd-
la koncernu Hayes a veškeré své síly 
nasměroval především do high-end 
produkce „Made in USA“. V nabídce 
je tak R7, Minute, Nixon, Travis, Gold 
label a na objednávku i velmi oblíbený 
sjezdový model Dorado s karbonovými 
vnějšími nohami.

Bodypainting již neodmyslitel-
ně patří k cyklistickým veletrhům 
a pohledné dívky se sporým 
„topless“ úborem zaručeně do 
expozice přitáhnou i toho, koho 
jinak kola vůbec nezajímají. Do 
příštího veletrhu se musíme v re-
dakci nutně naučit se stříkací pis-
tolí. Můžete nám posílat návrhy, 
jak logo Cykloservis na dívčí tělo 
nejlépe umístit.

Crankbrothers představili dvojici 
zapletených kol nazvaných Iodine (all-
mountain) a Cobalt (XC race). Model 
Iodine využívá ráfek s vyšším středovým 
zpevňujícím žebrem. Nevšední je pře-
devším provedení drátů, jejich polovina 
u náboje je duralová a do ní je našrou-
bováno klasické nerezové provedení. 
Nové jsou také rychloupínáky či hlavová 
složení.

Sunrace představil kompletní silniční 
sady, z nichž ta nejvyšší využívá karbon 
a desetistupňový pohon. Páky s integro-
vaným řazením připomínají Shimano, ale 
ovládají se dvojicí samostatných řadi-
cích páček. Na snímku vidíte prototyp 
bikové přehazovačky, která by se měla 
na trhu objevit příští rok. Její luxusnější 
verze bude částečně karbonová.

Hope je králem obráběčů a opět to 
potvrdil. Brzda s dvojitým diskem už je 
standardem, ale pro hippíky a dámy 
připravil brzdu Mono Mini v růžové 
anodizaci duralového unášeče spolu 
s růžovým třmenem a dokonce i růžovou 
pákou  s nádobkou pokreslenou bílými 
květy. Odvrtání kotouče je samozřejmě 
také květinové, takže „flower power“.

➨ Pokračování na str. 6

Italský výrobce brzd Formula předsta-
vil zcela nový model The One, jenž má 
jednodílný kovaný třmen a přepraco-
vanou páku. Důležitým prvkem je zlaté 
kolečko na páčce, které otáčí tlustým 
červíkem a tím ladí vzdálenost páky od 
řidítek. Podnětem k tomuto řešení byla 
horší přístupnost šroubu uvnitř páky, 
jenž se používá na ostatních brzdách.

Selle Italia Optima, to je 
novinka určená pro triat-
lonisty. Jedná se o první 
sedlo s integrovaným 
košíkem na láhev, jehož 
konstrukci si italský výrob-
ce nechal patentovat. 
Hmotnost sedla ve verzi 
s karbonovými ližinami je 
přitom pouhých 135 gra-
mů. Místo bidonu může-
te do sedla umístit třeba 
i miniaturního bažanta…

Další z konceptů, tento-
krát „kolo budoucnosti“ 
německé značky Cube. 
I v tomto případě je pohon 
integrován přímo do jed-
nostranné zadní stavby. 
Samozřemě se jedná 
více o realizaci fantazie 
designéra, než o proto-
typ připravený k výrobě. 
Podobné studie ale k cyk-
listickým veletrhům neod-
myslitelně patří.

Odpružení zadního kola pro 21. století? 
Tento koncept vznikl spoluprací značek 
Cannondale a Sram. Vzadu je vybaven 
pouze pravostranným kyvným rame-
nem, ukrývajícím řetězový pohon, a deví-
tirychlostním nábojem. K tomuto kolu byla 
vyvinuta jednonohá vidlice Righty, tedy 
zrcadlově obrácená Lefty. Heslo tedy zní: 
„Vše doprava!“

Durin, tak se jmenuje přírůs-
tek do rodiny odpružených 
vidlic Magura. Stomilimetrový 
zdvih je určen pro XC a mara-
ton, 32 mm tlusté šavle a dvoji-
tý můstek DAD vidlici dodávají 
extrémní tuhost. Hmotnost by 
pak měla dosahovat na konku-
renceschopných 1450 gramů 
u 80 mm zdvihu a 1480 gramů 
u 100 mm. Součástí je i nový 
dálkový ovladač RLC.
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AUTHOR 50 ČESKÝ RÁJ – 21. 4. 2007 
www.50ceskyraj.cz

AUTHOR ŠELA MARATHON – 5. 5. 2007 
DĚTSKÝ AUTHOR ŠELA MARATHON – 6. 5. 2007 
www.selasport.cz

AUTHOR KRÁL ŠUMAVY MTB – 26. 5. 2007 
www.authorkralsumavy.cz

AUTHOR CYKLO MAŠTALE – 9. 6. 2007 
www.mastale.cz

AUTHOR 50 BEZDĚZ – 23. 6. 2007 
www.50bezdez.cz

AUTHOR ZNOVÍN CUP – 30. 6. 2007 
www.mohila.cz

AUTHOR KRÁL  ŠUMAVY ROAD – 8. 9. 2007 
www.authorkralsumavy.cz

ARCHA MARATON BRDY 2007 – 22. 9. 2007 
www.apa.zde.cz

NOVA AUTHOR CUP – 13. 10. 2007 
www.novaauthorcup.cz www.author.cz
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EUROBIKE➨ Pokračování ze str. 5

Karbon je fajn, nic by se ale nemělo přehánět. 
Takovéhle sedlo bychom si na kolo rozhodně 
nedali. Na heslu, že v jednoduchosti je krása, 
přecejen něco bude.

Vybíráte si sedlo podle pocitu a pohodlí? Tak to 
už neplatí, protože Fi’zi:k přichází s řadou čtyř 
sedel rozdělených podle předpokládaného 
zdvihu zadní stavby. Nejširší model je pro zdvih 
200 – 180 mm, další pak vždy o dvacet milimetrů 
méně, až po kombinaci 100 – 80 mm. Jestli máte 
kolo s měnitelným zdvihem, kupte sedla všech-
na a přehazujte je…

Konstruktér Christoph Muthers 
představil hydraulicky ovlá-
dané řazení 5Rot, které má 
být lehčí než XTR! Výsledkem 
deseti let vývoje je komplet 
vlastního designu z frézovaných 
dílců a čepů měničů uložených 
na kuličkových ložiscích. Řaze-
ní se ovládá vždy pouze jednou 
páčkou s naklápěcím hmatní-
kem. Udávaná hmotnost pře-
hazovačky je 161 g, smyku 98 g 
a páru řazení 144 gramů. Cena 
systému, jemuž koluje v žilách 
minerální olej, je 1505 Eur. Víc 
info na www.5rot.com

Syncros uvedl nová 
sedla FL vhodná pro XC 
a maratón. Jejich kom-
pozitová skořepina vyu-
žívá měkké polstrování 
pro lepší přizpůsobení se 
sedacím kostem, kožený 
potah a titanové ližiny. To 
vše při váze 236 gramů 
a dvou barevných prove-
deních, navíc s kevlaro-
vými panely v zadní části 
proti prodření při pádu.

Další z prototypů přehazovaček SW 100-L-Aero 
německého malosériového výrobce THM se 
dostal na hmotnostní hranici sto gramů. Lan-
kem ovládané karbonové ramínko se pohybuje po 
titanovém čepu. Sice superlehké, ale po funkční 
stránce vlastně návrat o několik desítek let zpět. 
Stačí trochu prachu a tohle prostě nemůže fungo-
vat…

Zapletená MTB kola DT 
Swiss XRC 1250 mají 
karbonový ráfek a ná-
boje s keramickými 
ložisky. Tím je způsobena 
minimalistická váha páru 
kol 1250 g i maximalistic-
ká cena přes 40 tisíc Kč. 
DT Swiss nikoho těmito 
koly nesponzoruje, takže 
kdo je chce na závodění 
používat, musí si je kou-
pit. Odměnou by mu mělo 
být přesné řízení a údajně 
i velmi vysoká odolnost 
ráfku.

Srdce každého patriota – a že 
Čechů bylo na Eurobiku požehna-
ně – muselo zaplesat při pohledu 
na designy přileb americké znač-
ky Troy Lee Designs. Mezi nimi 
se totiž vyjímala integrálka D2 se 
lvem, jenž připomínal až na dvojitý 
ocas toho českého. Nové desig-
ny jsou opět o notný kus dál, ale 
nezapomnělo se ani na „retro“ 
žluto-modré plameny.

Značka Pearl Izumi vždy šla 
svou designovou cestou, 
o čemž vypovídají i její nové 
superlehké silniční tretry. Hmot-
nost páru je pouhopouhých 
388 gramů. Nízké váze je pod-

řízen upínací systém bez polohovacího 
mechanismu, vysokou tuhost podešve 
zaručuje kombinace karbonu s titanem.

Kdysi výborné chrániče Race 
Pads značky 661 už pomalu 
morálně zastaraly a tak nadešel 
čas jejich upgradu. Nový tvar, 
plast i upínací mechanismus je 
mnohem přizpůsobivější a vnitř-
ní potah ze síťoviny při zapocení 
dokonale přilne k noze, takže se 
chrániče ani nehnou. Novinkou 
jsou i nové závodní XC tretry 
Flight s ultratuhou podrážkou.

Značka Fulcrum představila veřej-
nosti karbonové silniční kliky, a to 
ve dvou kvalitativních úrovních. 
Novinkou jsou také silniční kola 
Racing Zero Black & Red kombi-
nující černý ráfek a náboj s rudě 
eloxovaným výpletem. Zajímavos-
tí je také časté využití silnějšího 
drátu naproti ventilku, tedy jakési 
vyvážení, dobře patrné na modelu 
Racing Speed Carbon (na sním-
ku).

Novinkou značky Controltech je 
duralové kombo řídítek s před-
stavcem s názvem Hycross. 
Je vyrobeno hydroformingem 
a v představci je dobře vidět 
středové žebro. Asymetricky 
tvarované objímky by měly lépe 
rozložit tlak při dotažení, takže 
jsou připraveny i pro karbonový 
sloupek.

Horká novinka v podobě continentalovského 
black chili nebyla až tak horká a značka nedělala 
kolem nano částic v pláštích příliš mnoho rozru-
chu. Sjezdové a freeridové modely, jako napří-
klad Continental Race King na snímku, touto 
technologií disponují. Měly by tedy nabídnout 
mnohem lepší kontakt s terénem a nižší odska-
kování spolu s vyšší odolností.

Zaujalo vás sedlo Tioga Spyder, které opravdu 
vypadá jako pavučina díky otvorům ve speciální 
pružné skořepině? Pak máte možnost pořídit si 
i stejně designované pedály Tioga pro ostřejší 
ježdění, ty ale nepruží a jejich ostré piny dokáží 
v případě chyby pořádně potrápit holeně.

Už i francouzský Mavic podlehl super-
lehkým karbonovým kreacím. Mezi 
nejdůležitější novinky patří silniční kola 
R-Sys s mohutnými karbonovými „drá-
ty“ kulatého průřezu, dále model Cos-
mic Carbone Ultimate (na snímku) 
s plochými karbonovými dráty či pře-
pracované typy Ksyrium SL. Mezi MTB 
modely je zásadní novinkou 29palcový 
C29ssmax Disc.

Woodman doslova dostál svému názvu 
a v záplavě všech konkurenčních dura-
lových a karbonových košíků představil 
vlastní model v kombinaci s maha-
gonovým dřevem v přírodním odstínu 
o celkové hmotnosti 37 gramů. Tenhle 
kousek určitě potěší všechny truhláře 
a ty, co ladí kolo k barvě nábytku...

Rotor, to nejsou jen „šišaté“ převodníky 
bojující proti mrtvému bodu při šlapání, 
ale i komponenty. Ve stádiu příprav pro 
výrobu jsou velice propracované sedlov-
ky a novinkou je především superlehký, 
designově výjimečný představec S1. 
Ten váží v délce 90 mm pouhých 99 
gramů, přitom nabízí nečekaně vysokou 
torzní tuhost.

➙
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Apache®Bicycles Top-Cross Bikes 2007
Náročný cykloturista či milovník rychlé jízdy ví, že Wakita,
Kolla a Matto stojí za to!

Wakita indiánsky „Jaro“ Kč 18.990,-
rám AL 6061 D.B. — vidlice SR-NCX-D-RL — specifi kace LX+XT — velikost 16,5“ 19“ 21,5“

Na veletrhu je každoročně vidět rozdíl mezi mentalitou vystavovatelů. Zatímco asiaté 
většinou celé dny sedí ve svých skromných stáncích, kde očekávají návštěvu invencí 
překypujících Evropanů či Američanů, aby jejich často bezduchým produktům dali 
originální tvář, evropské značky lákají pozornost třeba spoře oděnými děvami. 
Zdravotní sestřičky na stánku Tune ale byly bohužel z umělé hmoty.

V pohodě a zřejmě i v suchu a teple díky 
spodnímu prádlu X-Bionic byla německá 
cyklistická hvězda Jan Ullrich. Už kvůli 
němu sice nebyl takový humbuk, jako 
v dobách jeho největší slávy, ale nějací 
lovci autogramů se našli. A mimocho-
dem, z fotky je patrné, že Ullrich jezdí 
na cole…

Craft neustále zdokonaluje střihy svých 
výrobků, o čemž svědčí například ana-
tomicky tvarovaný síťovaný lacl nových 
kratasů. Za pozornost jistě stojí také 
dámská kolekce či nyní aktuální propra-
cované větrovky z ultratenkého wind-
stopperu.

Sice můžete mít pocit, že žádná oprav-
dová bomba na letošním veletrhu Euro-
bike nebyla, jednu jsme ale nakonec 
přecejen objevili…

Novou koncepci stán-
ku úspěšně předvedla 
Rubena. Pro každou sku-
pinu plášťů měla svého 
závodníka na plakátech 
nad nimi a plášťům vždy 
vévodilo jeho kolo, takže 
nové sjezdové a freeri-
dové modely obklopova-
ly růžový Giant Gaspiho 
a XC gumy zase hlídaly 
modrý Superior Terezky 
Huříkové. Nechyběla ani 
BMX sekce a návštěvníky 
oblíbené české pivo nato-
čené třeba právě Gaspim.

Pokud se vám doma válí zadní stavba 
staršího zlomeného rámu, stále ještě 
může posloužit dobrému účelu, třeba 
jako držák toaletního papíru. Aspoň opět 
můžete strávit pár intimních chvilek se 
svým bývalým miláčkem, kterého jste již 
dávno vyměnili za mladší, hezčí a výkon-
nější model.

A barvy nebyly jen na 
rámech či komponen-
tech. Vee Rubber před-
vedl celou kolekci pláš-
ťů s „hadími“ a dalšími 
motivy. Tato designová 
záležitost ale nebyla na 
pláště bouze nastříkána, 
barevná grafika tvořila 
celou poslední vrstvu pry-
že, takže ji zas až tak leh-
ce neojedete. Doufáme, 
že se něco podobného 
brzy objeví i na autech… Alpina Ekip, tedy přilba, kterou již v le-

tošní sezóně testoval tým Multivan Meri-
da, bude pro příští rok součástí nabídky. 

Přilbu charakterizuje výrazná 
hloubka skeletu, dovnitř přeta-
žená skořepina po celém obvo-
du a vnitřní zpevňující výztuha.

Campagnolo sice zatím nepřed-
vedlo očekávané elektronické 
řazení, ale pozornost zato přilákaly 
pravděpodobně nejpřitažlivěj-
ší modelky veletrhu, oděné do 
nové kolekce letního textilu Cam-
pagnolo. Z dalších novinek kampy 
byly důležité nové přesmykače 
u řady sad a další varianta kol 
Shamal s „titanovou“ povrcho-
vou úpravou.
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Značka Wheeler na-
bízí na českém trhu 
celkem čtyři silnič-

ní modely a k testování 
jsme zvolili druhý nejníže 
postavený, typ Route 31 
osazený komponenty 
Shimano Sora.

Industriální 
design

Design rámu je v kom-
binaci stříbrné a černé 
a nevýrazné barvy byly a jsou téměř ty-
pické pro celou kolekci značky Wheeler. 
Od tohoto industriálního designu však 
značka postupně upouští, přesto je to ale 
obzvlášť pro silničku neotřelá kombinace. 
Rámu z dvojitě zeslabovaného duralu řa-
dy 6061 dominuje masivní spodní rámová 

trubka kruhového průřezu, jejíž zploštění 
u hlavy a rozšíření u středového pouzdra 
nejsou na první pohled příliš patrná. 

Rám nehýří hydroformingem, ale sta-
ví na kruhovém průřezu i u dalších tru-
bek, tedy kromě elipsovitých řetězových 
vzpěr s výrazným zprohýbáním. Zato 
sedlové vzpěry zadní stavby jsou přímé 
bez jakéhokoliv zakřivení, takže tuhost 
a přenos rázů jsou již na pohled zřejmé. 
Veškeré svary jsou překryty masivní hou-
senkou a značka si nehraje na přílišnou 
eleganci, ale ponechává rámu trochu 
drsnější image. Přední vidlice z totožné-
ho materiálu s rámem má aerodynamic-
ký tvar nohou bez výraznějšího prohnutí, 
což má obojí za následek výrazně tvrdší 
projev. Korunka vidlice svým tvarem op-
ticky plynule přechází do hlavové trubky. 
Opěrky bowdenů na spodní trubce jsou 
napojeny čistě a nijak neruší plynulý tvar 
rámu v těchto místech.

Stabilita a tuhost
Ačkoliv výrobce udává geometrii rámu 

jako slopingovou, ve velikosti 58 cm to 
připomíná spíše klasiku. Posed je spor-
tovně natažený, ale přirozený a nabízí 

dobré ovládání. Již první 
šlápnutí dává jasně naje-
vo výraznou torzní tuhost 
rámu a výborný přenos 
síly. Každé šlápnutí do 
pedálů má maximální ode-
zvu a rám se nekroutí ani 
při silové jízdě ze sedla, 
ovšem tuhost s sebou ne-
se i vyšší tvrdost a menší 
komfort. Pouze při spurtu 
docházelo k nepatrnému 
pocitovému rozvlnění zad-

ní stavby, ale to bylo způsobeno nepříliš 
napnutým výpletem. Navíc párový výplet 
ráfků Rigida Flyer byl na dotažení a do-
centrování trochu náchylnější. Ovšem po 
vyladění se kola s dvaatřiceti dráty uká-
zala jako schopný absorbér rázů a navíc 
dobře vypadající designový prvek. 

Co se týče ovládání kola, je pro něj 
charakteristická stabilita a příkladné 
vedení směru, ovšem nikoliv ve smys-
lu omezené točivosti. Kolo je stabilní 

a plynule ovladatelné, takže ulehčí jízdu 
hlavně začátečníkům, od nichž nebude 
vyžadovat přílišné zkušenosti ke zkroce-
ní. I když vede do zatáčky dobře a jistě, 
musí jezdec počítat s klidnějším chová-
ním a do té ostřejší si trochu více najet. 
Route 31 prostě není zbrklý janek, ale 
dobře vyvážený kliďas, takže jeho kul-
tivovaný jízdní projev určitě potěší více 
začátečníky než závodníky.

Akcelerace je výrazná díky tuhosti 
rámu, ovšem stabilnější geometrie ji 
trochu umírňuje, takže tento projev je 
spíše průměrný. Svůj podíl na tom má 
samozřejmě hmotnost kola, která je bez 
pedálů 9,7 kilogramu, což je na druhou 
stranu s osazením sadou Sora poměrně 
slušné. 

Celkově tedy Route 31 uspokojí klid-
nější jezdce nebo těžšího hobíka, který 
hledá tuhý rám s dobrým ovládáním 
a spolehlivým vedením směru.

Wheeler, Sora a ostatní
Komponentové osazení sadou 

Shimano Sora je jasné z ekonomického 

hlediska. Ovšem nelze říci, že by něco 
nefungovalo jak má, takže s řazením 
jsme problémy neměli, a neznačkové 
brzdové čelisti, ze kterých jsme mě-
li zprvu obavy, nás svým spolehlivým 
účinkem a plynulým dávkováním výko-
nu přesvědčily o svých kvalitách. 

Trojpřevodník byl v domácích pod-
mínkách trochu nevyužitý, ale v horna-
tější krajině jistě přijde vhod a některý 
hobík jej jistě ocení. Za cenu těsně pod 
dvacet tisíc korun bychom však čekali 
nášlapné pedály. Byť je přiložený klips-
nový model poměrně kvalitní, přenosu 
síly z nášlapů se to však nevyrovná. 

Naopak pochvalu zaslouží sedlo 
Wheeler, které má příjemný tvar a uká-
zalo se jako pohodlnější kousek. Párový 
výplet jsme již zmiňovali a na pohod-
lí měly přínos i třiadvacítkové pláště 
Maxxis Columbiere s hladkým běhou-
nem, který ruší jen drážky ve tvaru x 
napříč. Pokud bychom chtěli rýpat do 
detailů, možná bychom uvítali ochran-
né samolepky pod bowdeny řazení než 
nasazovací pryžové chrániče s logem 
Wheeler. Tyto návleky sice fungují spo-
lehlivě, ale hodí se spíše na bike než 
na silničku, takže jejich montáž je na 
zvážení případného majitele, ale to je 
opravdu už jen detailismus. 

a Úhel hla vy     72,5°
b Úhel sed lo vé trub ky    73°
C Hor ní rá mo vá trub ka   562 mm
 Horní trubka vodorovně   570 mm
D Délka sedlové trubky   582 mm
E Délka zadní stavby   405 mm
F Rozvor   997 mm
G Hlavová trubka   158 mm

Technická specifikace:

Rám: Dural 6061 d.b.
Vidlice: Dural 6061 d.b.
Kliky: Shimano Sora 52–42–30
Přehazovačka: Shimano Sora
Přesmykač: Shimano Sora
Řazení: Shimano Sora
Brzdy: Alu, duralové botky
Náboje: Shimano Sora
Ráfky: Rigida Flyer
Pláště: Maxxis Columbiere 23
Řídítka: Wheeler Pro
Představec: Wheeler Pro 7°
Sedlovka: Wheeler Pro
Sedlo: Wheeler 
Hmotnost: 9,7 kg
Cena: 19 990 Kč

vysoká tuhost rámu, stabilita, 
ovládání, pohodlné sedlo

klipsnové pedály, nižší míra 
komfortu

Route 31Route 31Route 31WHEELERWHEELER

FlowControl Brain a AFR tlumič na mém 

S-Works Epic, dovolí hladký přechod 

z pevného kola po plně aktivní, po celou 

dobu až k vítězství na na Mistrovství světa 

v maratonu.

S jistotou vím, že nikdo nemá lepší kolo.

www.specialized.cz

Epic FSR 2008

od 59.990 Kč

společně s AFR tlumičem na všech modelech

Photo: Bodenmueller/Tamarac publications
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Mistrovství světa horských kol s le-
topočtem 2007 je za námi. Pro čes-
ké barvy nebylo neúspěšné, neboť 
v kategorii XC do 23 let přivezl Jarda 
Kulhavý bronz a Jiří Friedl sice „bram-
bory“, ale i tak je to skvělý výsledek. 
Mistrem světa v mužích se stal již po-
čtvrté Francouz Julien Absalon, v že-
nách kralovala Ruska Irina Kalentieva 
poté, co Norka Gunn Rita Dahle kvůli 
nemoci do závodu nenastoupila. Ve 
fourcrossu bohužel dvojnásobný Mistr 
světa Michal Prokop do výsledků ne-
promluvil, neboť hned v první jízdě šel 
k zemi. Zato nadějný Tomáš Slavík 
vybojoval šestou příčku. První místo 
hladce získal Američan Brian Lopes. 

Jednoho z nejtěžších maratonů, 
teplických Specialized Rallye Sudety, 
se zúčastnil také černý kůň pořada-
telů, maratonec Thomas Nicke z Ně-
mecka. Naštěstí však sudety opa-
novat nedokázal a tak zůstaly opět 
v českých rukách, konkrétně u Tomá-
še Vokrouhlíka. Celkovým vítězem ČP 
v maratonu se stal Olda Hakl. Závod 
letos obohatila i nová, 63 km dlouhá 
trasa půlmaratonu, ovšem po jejím 
absolvování jezdec nemůže před 
holkama machrovat, že zdolal „sude-
ty“. Tato trať totiž postrádala většinu 
nejtěžších pasáží, které sudety dělají 
sudetami. 

V sobotu osmého září se v pražské 
Velké Chuchli uskutečnil dlouhý triatlon 
závodu BigMan. Sice zajímavá událost, 
ovšem velice nepříjemná pro všechny 
řidiče využívající strakonickou výpa-
dovku z Prahy. Ten, kdo vydal povolení 
k uzavření celé poloviny komunikace, 
tedy dvou jízdních pruhů, si pravděpo-
dobně vůbec neuvědomil, jaké problé-
my způsobí. Díky „pár cyklistům“, kteří 
skoro v půlkilometrových rozestupech 
kroužili po hlavní komunikaci, došlo 
k úplnému celodennímu kolapsu do-
pravy v této oblasti. Přestože viníkem 
byl ten, kdo povolení k záboru komuni-
kace vydal, v očích řidičů byli špatnými 
logicky cyklisté. Pak nás má mít někdo 
rád… A ve sdělovacích prostředcích 
dokonce vinu částečně svedli na ve 
stejný termín probíhající soutěž his-
torických vozidel Zbraslav–Jíloviště, 
která s kolapsem dopravy neměla ab-
solutně nic společného.

Deset tisíc jízdních kol bylo umístě-
no do ulic Paříže, aby si je její obyvate-
lé mohli půjčovat k dopravě po městě. 
Tento systém se okamžitě po zavedení 
uchytil a pařížané si po zaplacení roč-
ního poplatku v přepočtu asi devět set 
korun mohou díky speciální odemy-
kací kartě vyzvednout kolo ze stojanů, 
které jsou rozmístěny s rozestupy asi 
tři sta metrů, a zamknout jej na jiném 
místě. Nevýhoda je pouze v hroma-
dění kol v níže položených místech, 
kam občané sjedou z kopce, kdežto 
směrem nahoru využívají městskou 
dopravu. Pokud by byl stejný systém 
zaveden v Praze, pravděpodobně by 
k nahromadění kol nedošlo, protože 
by byla odcizena mnohem dřív, než 
by se někdo svezl.

Jedna z nejpůvabnějších sjezda-
řek, Američanka Tara Llanes, se váž-
ně zranila při závodech Jeep King of 
Mountain, odkud byla letecky oka-
mžitě převezena do nemocnice, aby 
se podrobila sedmihodinové operaci 
zad. Náklady na její rehabilitaci a lé-
kařskou péči se vyšplhaly téměř ke 
dvěma tisícům dolarů za den, proto 
bylo zřízeno konto, kam jí fanoušci 
mohou posílat své příspěvky. Taře 
přejme brzké uzdravení a sami jsme 
rádi za náš zdravotní systém, protože 
podobná částka by se u nás rovnala 
téměř doživotní hladovce nebo snad 
raději dobrovolné eutanázii.

Abyste neřekli, že jsme vám už 
dlouho nenabídli na našich stránkách 
něco pikantnějšího, máme tu fotku 
závodnice Niki Gudex ve sporém 
oděvu. Můžete to brát jako malý zá-
vdavek k chystané obrazové reportáži 
z Eurobiku, která bude věnována le-
pým dívkám, jež byly ozdobou většiny 
stánků.
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Vršovická 466, Praha 10, KOH-I-NOOR

tel.: 271 72 34 25 (cyklistika), 271 72 08 93 (sport)

Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00

www.peksport.cz, e-mail: peksport@intersport.cz

www.peksport .czwww.peksport .cz
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GALAXYGALAXY
A jako je atraktivní kabát tritonu, tedy 

jeho červeno-černý hluboký lak a výraz-
ná loga, stejně tak je vydařená estetická 
stránka u kol. Černé ráfky Mach MX Disc 
s vyšším profilem kolu zkrátka sluší, na 
vysoké úrovni je ale i jejich odolnost. 
Pláště Kenda Karma jsou pak vylože-
nou sázkou na jistotu, neboť představují 
jedno z nejpopulárnějších obutí na XC 
a maratóny. Rychlý dezén a jisté vedení 
takřka na jakémkoliv, pokud možno su-
chém, podkladu dělají z modelu Karma 

určitý univerzál, a to přesto, že plášti 
chybí šípovitá profilace vzorku vedoucí 
směr v případě předního kola. V použité 
šířce 2.0" je výhodou i slušná schopnost 
plášťů pohlcovat otřesy.

Za jediný komponent, který za kolem 
jako celkem trochu zaostává, považuje-
me kliky. Typ Truvativ FiveD s relativně 
jednoduchými ocelovými převodníky 
a se čtyřhranem na ose se jeví v kom-
binaci s díly Deore a Deore LX trochu 
archaicky. Kliky rozhodně nejsou špat-
né, ale toto kolo by si zasloužilo lepší. 
Při opotřebení převodníků ale bývá kvůli 
jejich nemalé ceně většinou logičtější 
cestou výměna celých klik, takže jedno-
dušší provedení v tomto případě nemu-
sí být vůbec nevýhodou. 

Maximální pochvalu pak zaslouží 
zvolené sedlo, typ WTB Pure-V Race 
nabídne maximum komfortu i méně 
„vyježděným“ pozadím. Ačkoliv bývá 
volba sedla vždy hodně individuální 
záležitostí, tvar i polstrování použitého 
modelu by měly vyhovovat většině uži-
vatelů. 

 Velikost    19"
a Úhel hla vy     71°
b Úhel sed lo vé trub ky    73°
C Hor ní rá mo vá trub ka   553 mm
 Délka (vodorovně)   580 mm
D Délka sedlové trubky   485 mm
E Délka zadní stavby   423 mm
F Rozvor  1065 mm
G Hlavová trubka   130 mm

Technická specifikace:
Rám: Al 7005 Triple Butted
Vidlice: Suntour XCR 100 mm
Kliky:  Truvativ FiveD 22/32/44, 

175 mm
Přehazovačka: Shimano Deore LX
Přesmykač: Shimano Deore
Řazení: Shimano Deore Rapidfire
Brzdy: Shimano M495 disc
Náboje: Shimano M-495
Ráfky: Mach MX disc
Pláště: Kenda Karma 2.0
Kazeta: Sram PG950 11–32 (9)
Řídítka: Zoom Butted
Představec: Zoom 3D
Sedlovka: Zoom
Sedlo: WTB Pure-V Race
Pedály: Xerama ohrádkové
Hmotnost: 12,9 kg (vel. 19")
Cena: 16 190 Kč

tuhost a celková robustnost 
rámu, rychlé pláště, pohodlné 
sedlo

kvalitativně nižší kliky

➨ Dokončení ze str. 1

nápad, maximální praktičnost nenalezli jsme

Energetické tyčinky a přípravky firmy Nutrend nejsou jen ty, které ihned doplní 
energii při závodě, ale také ty, které se dají mlsat po něm nebo před ním. 
A protože výrobky Nutrend testujeme sami na sobě, opět jsme našim žalud-

kům něco dopřáli. 
Tyčinka Soy-Zoom 22 je, jak název napovídá, vyrobena na bázi sóji. Konkrétně 

sójového izobátu a obsahuje 23 % bílkovin, které jsou hlavní stavební látkou dů-
ležitou pro růst a regeneraci svalové hmoty. Pro sportovce je důležitá přítomnost 
L-Carnitinu a CLA kyseliny nebo vitamínů. 

Sója navíc obsahuje biologicky aktivní látky, které jsou svým účinkem podobné 
steroidům, ovšem bez jejich negativních vlastností. Tyčinka s polevou je uvnitř jem-
ná a po skousnutí se nelepí, ale jde poměrně lehce rozkousat a dobře se rozpouští, 
takže není nutné ji zapíjet litry nápoje, aby ji člověk strávil. 

Chuťově není ani příliš sladká ani kyselá, takže nezanechává agresivní pachuť v ús-
tech. Je ideální jako běžná součást stravy, popřípadě ji lze použít i po závodě jako 
doplněk pro rychlejší regeneraci. Není to však klasická energetická tyčinka obsahující 
látky důležité pro okamžité doplnění energie, které se používají během výkonu. V této 
kategorii vyrábí Nutrend řadu jiných pochoutek. Soy-Zoom 22 je prostě zdravá sva-
činka pro dobrou regeneraci, kterou lze mít v příchutích čokoláda, banán, kokos 
a jahoda. Cena za 63g tyčinku je 25 korun. (už)

Zdravé
sojové mlsání

Využít každé volné místo, tak by se 
dala stručně charakterizovat idea, 
s níž přišla značka Cannondale 

v případě multiklíče Head Wrench 
Tool, jenž je určen pro instalaci přímo 
do sloupku jednonohých vidlic Lefty. Ty 
totiž mají díky konstrukci hlavového slo-
žení tento prostor zcela volný a kryje jej 
pouze plastová zátka, takže se jeho vyu-
žití přímo nabízí. A bikerovi tak odpadne 
nutnost vozit multiklíč v kapse u dresu či 
v batohu. Příjemná vychytávka…

Základem klíče je zcela rozkládací 
konstrukce z vysoce odolného termo-
plastu. Některé partie, jež budou v kon-
taktu s vnitřní stěnou sloupku, jsou po-
taženy gumou, aby klíč seděl pevně na 
svém místě. Ze stejného důvodu je po-
užit i horní těsnicí O-kroužek, jenž navíc 
zabrání, aby se ke klíči doslala voda.

A co všechno v sobě 
tento všeuměl skrývá? 
Začneme-li odsho-
ra, pak se po 
odklopení stří-
brného úchytu 
objeví plasto-
vé pouzdro 
se šesti sa-
mo lep ic ím i 
záplatami pro 
opravu duše. 
Následuje vy-
sunutí dvou boč-
nic, které slouží 
jako montpáky. Na 
konci jedné z nich 
je miniaturní, ovšem 
plně funkční nýtovačka na 
řetěz. Vysunutím postranic se 
zároveň odhalí vše, co Head 
Wrench Tool skrývá. Tedy sko-
ro vše, neboť po vyjmutí celkem 
klasického mutliklíče z plastové 
hlavice se v ní ještě objeví za-
puštěný nástavec s 8mm im-
busem, jenž slouží na utažení 
klik. Hlavní část klíče obsahuje 
imbusy 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 
5 mm a 6 mm, Torx T25, křížový 
šroubovák a trn se závitem pro 
zprovoznění nýtovačky na řetěz. 
Je zde zkrátka vše, co se může 
bikerovi hodit. Snad kromě otví-
ráku na pivo…

A praktická zkušenost s tím-
to nářadím potvrdila fakt, že 

Cannondale dotahuje věci k úplné do-
konalosti. Klíč skvěle drží ve sloupku 
vidlice a jeho vytažení a zprovoznění je 
otázkou okamžiku. I přes celkem ma-
lé rozměry je praktičnost klíče vysoká 
a manipulace s ním jednoduchá. 

Montpáky i jednotlivé klíče lze po-
važovat za plnohodnotné. Tedy snad 
s výjimkou 8mm imbusu, jehož páka 
je k dotažení klik nedostatečná a slou-
ží tak spíš k nouzovému dojetí než ke 
stoprocentnímu servisu. To je ale 
problém všech klasických mul-
tiklíčů. Mile nás překvapila 
nýtovačka, jejíž plno-
hodnotné funkci 
jsme při po-

hledu na mi-
niaturní rozměry 

a na pohyblivé spojení 
s montpákou ze začátku 

moc nevěřili. Přesvědčila 
nás ale o svých schopnos-

tech kvalitně a bez problémů roznýto-
vat i snýtovat řetěz.

V případě nářadí Cannondale Head 
Wrench Tool máte před sebou produkt 
plnohodnotně srovnatelný s běžnými 
kvalitními a dobře vybavenými multiklíči, 
navíc upravený tak, že o něm při jízdě, 
máte-li vidlici Lefty, vůbec nevíte. Jeho 
hmotnost rovných dvě stě gramů je to-
tiž vzhledem k užitku, jaký přinese, tak-

řka zanedbatelná. Cena 
990 korun odpovídá 

kvalitě zpracová-
ní a především 
nápadu. Navíc, 
když v případě 
poruchy kama-
rádova kola vy-
táhnete z útrob 
vaší „leftyny“ ta-

kovouto věcičku, 
stanete se rozhod-

ně králem vyjížďky.
(kad)

Klíč pro jednonožceKlíč pro jednonožce
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Prosíme vyplňte i tento díl. Bez jeho vyplnění nebude inzerát vytištěn.

Jméno: Telefon:

Adresa: Podpis:

Text inzerátu:

PRODÁM KOUPÍM Počet opakování:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Rubrika:

Kupón pro bezplatnou soukromou inzerci
Vyplň potřebný počet originálních kupónů, vlož do obálky a zašli na adresu:

CYKLOSERVIS, Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10

1 2 3

4 5 6
Legenda k tématickému 
členění inzerce:

1 - Kola horská
2 - Kola silniční
3 - Kola dětská

4 - Kola speciální
5 - Součástky horské
6 - Součástky silniční

7 - Rámy
8 - Triatlon
9 - Oblečení, boty

10 - Trénink
11 - Seznámení

Soukromá
řádková inzerce
ZDARMA

Inzeráty lze podat pouze na originálním vystřiženém kupónu z časopisu Cykloservis, který je otiskován 
v každém vydání. Okopírované kupóny s inzeráty neakceptujeme a nebudou otištěny. Vystřižený vyplněný 

kupón zašlete na adresu redakce (Cykloservis, Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10) Na přední stranu obálky 
s vloženým inzerátem napište INZERCE.

Délka inzerátu a počet kupónů
Maximální délka inzerátu je 220 znaků včetně mezer, interpunkce a kontaktu na vás. Pište prosím čitelně 

a odlišujte malá a velká písmena. Pokud chcete podat inzerát delší než 220 znaků, zašlete s inzerátem další kupón 
za každých dalších 220 započatých znaků (např. 400 znaků dva kupóny, 600 znaků 3 kupóny atd.). Sepněte kupó-
ny s delším textem k sobě tak, aby byla patrná návaznost textu inzerátu na jednotlivých kupónech.

Opakování inzerátu
Pokud chcete inzerát opakovat ve dvou nebo více po sobě jdoucích vydáních, zašlete společně s inzerátem 

další počet vystřižených kupónů na počet opakování (celkem dva kupóny za dvě opakování apod.). Prázdný 
další kupón připněte ke kupónu s napsaným inzerátem. Vyvarujete se tak situaci, že bude váš inzerát otištěn 
dvakrát v jednom vydání, pokud byste stejný inzerát zaslali každý zvlášť v obálce.

Počet kupónů se násobí s kupóny za opakování inzerce a za délku textu (např. 400 znaků na dvě opakování 
jsou 4 kupóny)

Nepište text inzerátu mezi řádky. Vždy uvádějte do textu inzerátu kontaktní údaje (adresu, e-mail nebo 
telefon). Spodní díl s vaším jménem, kontaktem a podpisem není součástí textu inzerátu! Nepište text inzerátu 
na zvláštní papír, ale jen na vystřižený kupón. Zakřížkujte vždy kód příslušné rubriky! Zakřížkujte rubriku Prodám 
nebo Koupím. Zakřížkujte rubriku Počet opakování (nezapomeňte zaslat za každé opakování jeden kupón na-
víc). Vyplňte i spodní část inzerátu s vaším jménem, kontaktem a podpisem, vyžaduje to tiskový zákon. Při 
nedodržení těchto podmínek inzerát nebude otištěn. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit inzeráty, které by 
mohly poškodit pověst časopisu (nesouvisející s náplní časopisu, nezákonné). Jeden kupón je pouze na jedno 
opakování inzerátu. 

Soukromá (nepodnikatelská) řádková inzerce je určena výhradně pro soukromé osoby, které nabízejí své 
soukromé přebytky, a nikoliv pro firemní inzerci nabízející větší počet zboží, případně žádající nákup takových 
přebytků. Firemní inzerce zaslaná na kupónu nebude otištěna.

Inzeráty jsou současně zdarma zveřejňovány na internetových stránkách Cykloservisu www.cykl.cz.

CYKLOSERVIS – cyklistický čtr nác ti de ník ● Vy dá vá PhDr. Mi loš Ku bá nek, ad re sa re dak ce: Ži rov nic-
ká 2389, 106 00 Pra ha 10, kan ce lář: tel./fax: 272 656 173, e-mail: cyk lo@vol ny.cz, mobil: 602 314 424 
(9–15 h ve všed ní dny) ● Šéf re dak tor: PhDr. Mi loš Ku bá nek ● Ře di tel re dak ce: Mi loš  Kašpar ● Re dak to ři: 
Jan Kadečka, Dušan Mi ha leč ko, Jiří Uždil ● Grafika: Soňa Žertová ● Zlom: Typostudio Pavel Amler ● Spo lu-
pra cov ní ci: Lukáš Staněk, Ja ros lav Šev čík (web mas ter) ● Di stri bu ce: ob cho dy s ve lo ma te ri á lem, spor tov ní 
pro dej ny, sou kro mí di stri bu to ři, na Slo ven sku L.K.Per ma nent, poš to vý pri e či nok 4, 834 14 Bra tis la va, tel.: 
07/52 53 719–12 ● Re gi stro vá no MK ČR ● Evidenční číslo MK ČRE 6596 ● ISSN 1210-700x ● Za  obsah, 
kva li tu a prav di vost in ze rá tů ru čí in ze rent. ● Po dá vá ní no vi no vých zá si lek povo le no Čes kou poš tou, s.p. 
OZ SeČ Ústí nad La bem, 27. 2. 1998, j.zn. P-938/98.

CROXO rám 2x zesl. hydroform vidlice Suntour XCR 
brzdy, Shimano Deore hydraulic disc, dále kompletní 
Deore, nové, 2 roky záruka. PC 21 000, nyní 16 000. 
Tel.: 774300918 nebo 499892242
CANNONDALE DELTA V 1000. Tm. šedý, r.v. 93, pro 
postavu do 190 cm. Původní vybavení Suntour XC, 
Tioga, Ritchey, Sun. Velmi dobrý stav. Váha 12 kg. 
Celoodpružené. Cena 9990 Kč. Dohoda jistá. Foto 
zašlu. Tel.: 608173393
CELOODPRUŽ. KOLO MERIDA, 5 let staré. PC 
37 000, nyní 15 000. Velmi dobrý stav. Nutno se pře-
svědčit. Tel.: 721584433 volat po 19. hod.
MERIDA MATTS r.v. 01, vel. 18", vidlice RST Aerosa 
80 mm, výbava: přehazovačka Sh. XT, zbytek LX, 
brzdy V – LX, kola + pláště WTB Nano Raptor 1,85", 
téměř nejeté, vše ostatní v dobrém stavu. Cena 
5000 Kč. Tel.: 736604300 okr. Karviná
MERIDA TRANSMISSION SPEED LRS mod. 05, 
vel. L, vidle Manitou Black 90–120 mm LO, kompl. 
Deore, brzdy V-brake Avid 5, rekreačně jeté. Cena 18 
tis. Tel.: 602503046
MERIDA MATTS TEAM EDIT. 20", HFS, lešt. hliník, 
IHS, Skareb Comp-80, Shimano XT – přehazka, 
smyk, náby, řazení – RF, kl. Hollowtech 2, kot. brzdy, 
prav. servis, PC 48 000, nyní 23 500. Foto na www.
krkonosskymaraton.cz/docs/centrum/start_kolo.htm. 
Tel.: 723884067
SPECIALIZED SX TRAIL one model 2007. Velikost 
M. Koupeno 03/2007. Cena 59 000. Tel.: 604540608
GT I-DRIVE 4 1.0, model 06, rám s prodlouženou zá-
ruční dobou, téměř nejetý, nové řazení XT, XTR 07. 
Některé komponenty starší. K vidění v servisu Bike 
centrum Kořínek, cena dohodou. Tel.: 732866357
KELLY’S MYSTERY, rám Premium aluminium. Vidlice 
Manitou Splice Elite, kola Ritchey Pro, vybavení Shim. 
XT, LX. Super stav, najeto 1000 km. Koupeno v r. 2006 
– rok záruka! Cena nového 37 000, nyní 15 000. Tel.: 
603818335 foto mailem

CANNONDALE SAECO TEAM REPLICA CAAD3, 
velikost 63 cm, pro postavu kolem 190 cm a více, 
červená barva + žluté nápisy, vidlice Ritchey Pro 

CYK LO SER VIS KON TAKT

Carbon, kliky Pinarello Most 175 mm (34–50 z.), pře-
smykač Chorus, páky Ergopower + přehazovačka + 
brzdové čelisti Veloce 2007, desetikolo 12–25 zubů, 
zapletená kola Pinarello Most, sedlovka Roox, sedlo 
Selle Italia Flite Carbon, představec + řídítka Pinarello 
Most 31,8 mm, computer VDO C8+. Výborný stav, 
kolo je jako nové, bez jediného škrábance – minimál-
ně jeté, s dokladem o koupi. Většina osazení je úplně 
nová (zcela nejetá), sundaná z nového kola Pinarello. 
Cena 26 000 Kč, dohoda jistá. Tel: 603947119

SIL. KOLO FORT AERO + carbon. vidlice. Dualy 
105. Devítikolo, zap. kola Mavic Cosmos, Ultegra, 
kliky FSA Omega com. Ritchey, San Marco, vel. rámu 
60. Cena 13 000. Tel.: 723561451

COLNAGO MASTER OLYMPIC vel. 590, Dura-Ace 
2×8 Dual Control, galusky + náhradní díly, perfektní 
stav – nutno vidět. Cena 20 000. Tel.: 777125558 okr. 
Náchod

CELOODPRUŽ. KOLO AUTHOR 24" vhodné pro dě-
ti 7–14 let, PC 15 000, nyní 5000. Velmi dobrý stav 
– nutno vidět. Tel.: 721584433

PŘ. VIDLICE MANITOU Axel Platinum 80 mm, 06, 
naj. 700 km. Sloupek 192 mm. Tlumicí patrona, vrat-
ný tlumič, Lockout, 100% stav za 2400 Kč. Sedlovka 
Promax Al + carbon, nová 700 Kč, přesmyk XT spod-
ní tah, mírně jetý za 500 Kč. Tel.: 605807955

1 PÁR MTB KOL, složené z náby Shimano M475 
a zaplet. do ráfku Alex TD 17 s nerez dráty. Velmi dob-
rý stav. Barva černá. Cena 1900 Kč. Opava–Ostrava, 
dohoda možná. Tel.: 604849205

ZAPLET. KOLA MAVIC Crosstrail Disc CL. Sundané 
z kola, 100% stav. Cena 7500. Tel.: 604673775 po 18. 
hod.

SIL. RÁM AUTHOR 7704 s hl. slož. a carbon. vidlicí 
Ritchey WCS + carbon. sedlovka FSA + sedlo FSA 
+ kliky Ultegra 52/39, 175, vel. 56 podle výrobce, ji-
nak klasických 60. Vše za 12 000. Tel.: 723561451

RÁM FORT ocel Columbus Gara, vel. 58 + brzdy 
Campa-Veloce + střed. osa + řídítka + sedlovka. 
Vhodné na bahňáka, barva žlutá, cena za komplet 
1900. Okres R.K. Tel.: 605846511

RÁM MTB APACHE HAWK vel. XL + šaltr Deore, 
přesmyk, střed. osa, vidlice Suntour, zamykací + hla-
va + představec. Dvě sezóny jetý, barva šedo-mod-
rá, cena za komplet 2900, dohoda. Okres R. K. Tel.: 
605846511

CYKLISTIC. TRETRY silniční zn. Vittoria, vel. 44, žlu-
to-černo-stříbrné, málo používané, velmi levně. PC 
2500, nyní 800. Tel.: 608144755

Výrobky firmy Sport Arsenal tvoří 
hlavně brašny pro turistiku a dal-
ší sortiment pro cyklocestovatele. 

Ovšem její výrobky jsou rozděleny do tří 
kategorií podle náročnosti použití, če-
muž odpovídá i kvalita provedení a ma-
teriál. Z nejvyšší řady Expedition jsme 
vybrali spacákovou brašnu s objemem 
22 litrů, která vypadá trochu jako batoh 
a lze ji tak i po demontáži z nosiče vyu-
žít, protože má ramenní popruhy a be-
derní polstrování. Nicméně tato brašna 
se vyznačuje i rolovacím uzávěrem, kte-
rý je známý z lodních vaků a zaručuje 
maximální voděodolnost. 

Právě voděodolnost neboli nepro-
pustnost jsme se rozhodli otestovat. 
Všechny švy brašny jsou totiž vysoko-
frekvenčně svařované a výrobce prokla-
muje jejich stoprocentní nepropustnost, 
a tedy vodotěsnost. Ne snad že by při 
jízdě na kole hrozilo až takové extrémní 
nebezpečí, ale pokud někdo tyto vlast-
nosti nabízí, proč to nevyzkoušet. Navíc 
letní počasí k tomu přímo vybízelo, tak-
že spacáková brašna putovala spolu 
s ploutvemi, brýlemi a šnorchlem na loď 
a testovalo se. 

Podvodní testPodvodní testPokud byste zaměnili 
poslední písmenko 
prvního slova v nadpisu 
v tvrdší verzi, pak by 
celý test asi neměl smysl, 
nebo by byl nefér. Ovšem 
to není náš případ 
a tentokrát jsme se 
překonali a vyzkoušeli 
jeden výrobek opravdu 
trochu netradičně až 
extrémně.

Brašnu se zarolovaným a zapnutým 
uzávěrem jsme stáhli asi metr pod hla-
dinu a sledovali jsme, zda nebudou 
někudy unikat bubliny vzduchu. Potopit 
se bez zátěže a ještě s brašnou se vzdu-
chem uvnitř bylo trochu nemotorné, ale 
během dvaceti vteřin pod hladinou by-
lo jasné, že švy drží opravdu perfektně 
a jsou dokonale těsné. Takže jestli firma 
Sport Arsenal tvrdí, že švy na její řadě 
Expedition jsou stoprocentně vodotěs-
né, můžete tomu věřit. 

Druhá věc bylo testování rolovacího 
uzávěru a tam to bylo trochu složitější. 
Brašnu ponořenou uzávěrem nahoru 
jsme potopili, ale vzduch začal logicky 
unikat, protože zarolování prostě není 
vzduchotěsné. Ponořit brašnu obráce-
ně nemělo význam, protože vzduch se 
prostě drží nahoře, kde přes švy a pev-
né dno neměl šanci uniknout. Nicméně 
vyzkoušeli jsme uzávěr ještě pod prou-
dem vody z hadice a tam bylo vše v po-
řádku. 

Přes několikeré zarolování nemá ani 
proudící voda šanci dovnitř proniknout, 
takže na nosiči v dešti se není třeba 
obávat, že by spacák uvnitř zasáhla vo-
da. Z hlediska testování byly ale prioritní 
švy a jejich voděodolnost, což se po-
tvrdilo. Na kole totiž za deště bude po 
povrchu brašny voda stékat a logicky 
bude i přetékat přes švy, takže pokud 
by nedržely, mohla by skrz ně dovnitř 
vlhkost proniknout. 

Těsnost v jednometrové hloubce 
je tedy dostatečným důkazem odol-
nosti, která by měla být společná pro 
další brašny z řady Expedition. Cena 
spacákové brašny je 690 korun a lze ji 
nasadit na nosič buď samostatně díky 
čtveřici stahovacích popruhů, nebo ji 
skombinovat s modulovým systémem 
bočních brašen se stejným uzavíracím 
systémem.

(už)

VEDOUCÍ PRODEJNY

Strukturované životopisy posílejte
na kotab@bikeexpert.cz

BIKEEXPERT
Karlovo náměstí 29, Praha 2

přijme vedoucího prodejny
Požadujeme: chuť pracovat, praxi v obo-
ru, organizační schopnosti, znalost AJ 
(částečně), znalost práce s PC.

Nabízíme: velmi dobré finanční ohodno-
cení, plně odpovídající vykonané práci.
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The One
MOC od 5591,– s dph

nová páka s větší expanzkou
snadná modulace výkonu
přímá regulace vzdálenosti páčky
nový jednodílný třmen
větší průměr pístků – 24 mm
celkově o 20 % vyšší výkon než Oro

Novinky roku 2008 www.bartonicek.cz

Mega
MOC od 4543,– s dph

nová páka s větší expanzkou
snadná modulace výkonu
regulace vzdálenosti páčky klíčem
nový excentrický dvojdílný třmen
větší průměr pístků – 24 mm
celkově o 20 % vyšší výkon než Oro

Tubeless ReadyTubeless Ready
Francouzská značka Hutchinson přišla se zajímavým ná-

padem, jak zamknout ústa všem reptalům, kteří nechtějí 
díky vyšší hmotnosti přijmout výhody bezdušového pro-

vedení. 
Pláště s dodatkem Tubeless Ready jsou konstrukcí patky 

připravené pro montáž na bezdušový ráfek, jejich nafouknutí 
a utěsnění je však nutné provést sprejem Hutchinson Fast’air 
Tubeless. 

Použitý prostředek nejenže utěsní prostor usazení pláště na 
ráfek, ale rovněž zacelí případné defekty do velikosti jednoho 
milimetru. Výhodou systému „Tubeless Ready“ oproti klasické 
Tubeless verzi je jeho nižší hmotnost. I po aplikaci těsnicího 
prostředku ve spreji tak dojde k váhovému úbytku přibližně še-
desáti gramů na jednom kole, což v případě rotujícího pláště 
není zanedbatelná hodnota. Přitom veškerý komfort bezdušo-
vek, s nímž souvisí především možnost foukání na nižší tlak bez 
obavy před proseknutím duše, uživateli zůstane.

(kad)

F120
Jak jsme již informovali, novinkou 

v sérii závodních vidlic pro XC a ma-
ratony je model F120, jenž disponuje 
zdvihem v mm obsaženým ve jméně. 
Jedná se však pouze o zvýšení zdvi-
hu stávajících modelů F80 a F100, 
aby po nejlehčí vidlici v nabídce mohli 
sáhnout i maratonci vyžadující dva-
náct čísel zdvihu. Verze s lockoutem 

Na festivalu Crankworx 
jsme se seznámili 
s novými produkty 
značky Fox pro rok 
2008. Po loňské úpravě 
kluzáků, která měla za 
následek zvýšení tuhosti 
již tak dost tuhých 
vidlic, Fox pro příští 
sezónu přišel s několika 
zásadními novinkami.

či systémem Terra Logic pak budou 
totožné, jako u sestřiček s menším 
zdvihem.

Lockout
Páčka lockoutu byla 

u foxu po delší dobu 
terčem výtek, neboť 
její frézované tělo bylo 
miniaturní a tedy špat-
ně nahmatatelné. To se 
od příštího roku změní, 
a tak by před vjezdem do 
tvrdého rozbitého teré-
nu neměl být problém 
páčku snadno nahma-
tat a blokaci vypnout.

Uprostřed páčky 
najdeme ještě samo-
statný ovladač rych-
losti odskoku. Ten 
však stále zůstává po-
dobný jako dosud a os-
tré hranky do zkřehlých 
prstů mohou nepříjem-
ně tlačit. Ovšem – ko-
likrát si jezdec za jízdy 
štěluje odskok?

Post Mount
Od příštího roku 

značka přechází na 
standard uchycení ko-
toučovky post mount. 
Dva nad sebou umístěné tr-
ny se závitem směřujícím do kluzá-
ku prvně představila značka Manitou 
a všichni ostatní výrobci k němu po-

stupně přešli od původního 
international standardu. Ten 
totiž pro stranové vystředě-
ní brzdy vyžadoval použití 
adaptéru, což je váha na-
víc. Jediná vidlice, která si 

ponechá úchyt internatio-
nal standard, je sjezdo-
vá Fox 40. Ta je přímo 
uzpůsobena na ko-
touč průměru 200 mm. 
Kluzáky také doznaly 
ještě miniaturních kos-
metických úprav. 

DHX AIR
Zadní vzduchové tlu-

miče DHX Air ve verzích 
4.0 a 5.0 budou mít na-
místo otočného kolečka 
s 15 úrovněmi nastave-
ní systému ProPedal 
modrou páčku, fungu-
jící ve 180 stupňovém 
rozpětí. Jejím otáčením 
je možné jednoduše 
a rychle zvýšit vliv pro-
pedalu, jenž přidává 
tlumiči na imunitě vů-
či malým silám a tudíž 
proti propružování při 
šlapání. 

Komprese
Největší změny se 

udály uvnitř vidlic a tlu-
mičů v nastavení kom-
prese. Odpružené jed-
notky Fox totiž všeobec-
ně disponují sametovým 
pohlcováním malých 
nerovností, z čehož ale 
také vyplývá, že vidlice 
nebo tlumič se velmi 
rychle dostane hlouběji 
do zdvihu. Na redakč-
ním RB osazeném tlumi-
čem DHX Air 5.0 jsme 
přesně takový průběh 
pozorovali, neboť i při 

vysokém tlaku vzduchu 
přes 200 PSI šel tlumič velmi 

lehce do zdvihu. 
V hodně rozbitých terénních pa-

sážích to vůbec není na škodu, ale při 

šlapání méně náročným terénem to 
není úplně vhodná vlastnost. Proto in-
ženýři Foxu zapracovali na kompresi 
tlumičů a vidlic ve střední části zdvi-
hu. 

Výsledkem je stále stejná sameto-
vost na počátku zdvihu, kdy jednotky 
velmi zdatně pobírají malé nerovnosti, 
ale v druhé třetině zdvihu by měla na-
růstat komprese a vidlice či tlumič by 
se tudíž neměly tak rychle propadat 
do zdvihu. Znát je to hlavně v klope-
ných zatáčkách, kdy se jezdec potře-
buje do kola opřít, aby měl co nejlepší 
kontrolu nad kolem a kde tedy tlak 
přichází shora, nikoliv od rázů terénu. 
Vidlice a tlumiče by navíc měly být na 
konkrétních kolech vyladěny v harmo-
nii a tak přispět ke kvalitnějšímu zážit-
ku z jízdy. Nechme se tedy překvapit. 

(mig)

Co nového u Foxu?Co nového u Foxu?

Tlumiče DHX 
nově disponují 
páčkou 
propedalu

Úchyt
Post Mount

Přepracováno bylo celé šasi

Vidlice řady 36 dostaly novou 
rychloupínací pevnou osu
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Opravit si kolo v přírodě doslova na koleně může být někdy dři-
na, minimálně je to nepohodlné. Když kolo stojí na zemi a opírá 
se o nějakou podpěru, nedá se točit koly, řidítka se stále stáčí 

i s předním kolem a podobně. Pokud se tedy jezdec chystá autem ně-
kam na závody, delší výlet či cyklozájezd, kde se dá počítat s nutností 
kolo servisovat, není od věci se poohlédnout po skládacím montážním 
stojanu, jenž by v autě moc nepřekážel, ale zároveň byl dostatečně sta-
bilní při servisu kol. 

Česká značka Exu se výrobou dílenských stojanů zabývá už několik 
let a v nabídce má i skládací cestovní stojan, jehož služeb využíváme 
při našich cestách i my. Oproti dílenským modelům, které jsou díky ma-
sivní spodní části určené na rovnou plochu, je stojan MS1 stabilnější 
v nerovném terénu. Proto je možné jej využívat i na trávě před vozem. 

Svislá hlavní trubka je dvoudílná, a tak se dá nastavit odpovídající 
výška stojanu pouhým vysunutím. Hlavice je otočná o 360 stupňů, 
takže kromě sedlovky, horní či sedlové trubky se dá do čelistí upnout 
klidně i sloupek vidlice při jeho řezání či servisu vidlice. Čelisti jsou 
pogumované, takže by neměly ublížit laku rámu a navíc mají prostor 
pro průchod lanek v případě upnutí kola za horní rámovou trubku. 
Stahování čelistí provádí páčka s rychloběžným závitem, takže upnutí 
trubky je velmi rychlé a zároveň i dost pevné. Čelisti pojmou trubku 
o průměru až 80 mm.

Spodní nohy zaručují stabilitu jednak dostatečnou délkou, ale také 
dvojicí zadních vzpěr, jejichž poloha se nastaví přímo podle terénu. 
Pouze je třeba je pořádně dotáhnout, protože se vlivem manipulace 
s kolem mohou povolit. Upevňovací kolečka totiž mají hladké hrany, 
a tak se rukou hůře dotahují, lepší by byla páčka. Opěrky spodních 
nohou je možné dvěma páčkami uvolnit a sklopit do vodorovné polohy 
pro sbalení do přepravního vaku, v němž se stojan rovnou prodává. 
Všechny části jsou buďto nalakované, nebo potažené gumou, takže 
nehrozí starost, že by stojan mohl začít rezivět. 

Váha stojanu Exu MS1-R je 12,7 kilo a jeho výška ve sbaleném stavu 
necelý metr. Po rozbalení je možné jej vysunout do dostatečné výšky 
(asi 1,7 metru), takže by neměl být problém se pohodlně dostat ke kte-
rémukoli dílu kola. 

Cena tohoto výtečného pomocníka, jenž nám již mnohokrát ulehčil 
práci, je 3990 korun. To je s přihlédnutím k možnostem, robustnosti 
a snadnému ovládání velmi příznivá cena. Za 259 korun je navíc možné 
ještě dokoupit samostatnou poličku na nářadí, která se připevní k hlav-
ní trubce. 

(mig)

Stojan Exu MS1-RStojan Exu MS1-R

rychlost a snadnost rozložení 
a manipulace, stabilita, 
velký rozsah upnutí

nenalezli jsme

Tato inmoldová přilba je urče-
na hlavně pro silniční cyklistiku. 
Samozřejmě ji lze využít i na bike, 

kde již dnes také není štítek vždy vyža-
dován. Spirit má celkově více prohnutý 
tvar a zvýšenou zadní část s výrazným 
vybráním v místě nad krkem. Disponuje 
třiadvaceti ventilačními otvory, které jsou 
na čele užší a rozšiřují se jen na temeni 
a na bocích. 

Spojení skořepiny s vnitřní vrstvou 
tvrzeného polystyrenu je provedeno 

Nemáte rádi příliš 
hluboké přilby a dáváte 
přednost těm se střední 
hloubkou, které jsou na 
hlavě výraznější? Tak pro 
vás bude ideální model 
Spirit od značky Axon.

čistě bez přetoků. Vnitřní vrstva 
je poměrně masivní, což dělá přilbu, 
i přes střední hloubku, na hlavě optic-
ky trochu vyšší, ale pro bezpečnost 
a ochranu při pádu je to spíše plus. 

Rozhodně chválíme čtveřici reflex-
ních samolepek na zadní straně přilby, 
které jsou po osvícení dobře viditelné. 
Stahování dvěma jezdci na pásku jde 
ovládat jednoduše a drží dobře. Pásek 
je upevněn k bokům přilby ve dvou tře-
tinách její délky, takže tato stahovací 
čelenka nestahuje většinu obvodu hlavy 
plynule, ale spíše jen zadní část. Proto 
je třeba důkladně vyzkoušet, aby neby-
la přilba příliš volná na spáncích, navíc 
je stahovací mechanismus vzadu umís-
těn poměrně vysoko. 

Popruhy jsou prostrčeny skrz plasto-
vé vložky, takže je lze kompletně vyndat 
a vyprat, ovšem nebude to záležitost 
několika vteřin. Vnitřní výstelky jsou 

rozmístěny účelně a přilba sedí celkem 
pohodlně. Co se týče odvětrání za jízdy, 
je úměrné velikosti otvorů, tedy dosta-
tečné pro silniční kolo a rychlejší jízdu, 
ovšem hobík jedoucí pohodově na biku 
by asi ocenil vyšší cirkulaci vzduchu. 

Hmotnost 373 gramů (vel. L/XL) řadí 
model Spirit mezi těžší přilby, ovšem ce-
na 1490 korun patří k těm příznivým.

(už)

reflexní prvky, uchycení 
řemínků, zpracování

hmotnost

Axon SpiritAxon Spirit

Jak to bylo
V roce 1998 představil Rock Shox no-

vou platformu ultralehké vidlice pro zá-
vodní nasazení, na níž za celých deset 
let závodníci získali 14 mistrovských zla-
tých medailí, 3 olympijské zlaté a bez-
počet vavřínů ze světového poháru. Za 
celou dobu její existence se pak celo-
světově prodalo přes půl milionu kusů 
vidlic. 

V průběhu času si SID prošel něko-
lika vývojovými fázemi, dokonce se 
objevila i dvojkorunková verze pro free-
ride se 100 mm zdvihu, ale základní 
šasi se nezměnilo. osmdesát nebo sto 
milimetrů zdvihu, 28,6 mm tenké vnitřní 
nohy, vzduchový dvojkomorový systém 
a hlavně hmotnost okolo 1300 gramů 
byly po léta dostatečnými argumenty 
pro závodní použití. Jediným neduhem 
však byla nízká tuhost ve spojení s ko-
toučovou brzdou, takže bylo třeba vid-
lici zesílit, ale zároveň nesměla nabrat 
příliš mnoho gramů navíc. 

SID 2008
Představení nového SIDa vedl spíkr 

značky Greg Herbold, historicky první 
mistr světa ve sjezdu. Lidé ze Sramu 

SID je mrtev,
a	 žije nový SID!

Americký výrobce 
odpružení Rock Shox, 
jemuž ochranná náruč 
koncernu Sram evidentně 
svědčí, představil 
k desátému výročí 
existence XC vidlice 
SID její novou verzi. 
A nezůstal kámen na 
kameni.  

nám hned po vyčíslení všech úspě-
chů starého SIDa rozdali 
malá šampáňa a všichni 
jsme mu připili k desá-
tým narozeninám. Tím 
se však jeho životní pouť 
uzavřela, neboť od příš-
tí sezóny bude závodní 
okruhy brázdit zcela no-
vá verze. 

Při vývoji vidlice do-
stali inženýři Rock Shoxu 
úkol postavit mnohem 
odolnější šasi, přičemž 
hmotnost je velmi důle-
žitá, ale na prvním místě 
musela být tuhost. A tak 
nový SID dostal 32 mm 
silné vnitřní nohy z hli-
níkové slitiny sedmitisí-
cové řady, ale největší 
pokrok v technologiích 
je vidět na kluzácích. 
Při jejich designování 
se vycházelo z tvaru no-
hou používaných u fre-
eridových vidlic Totem 
a Lyric, a tak v místech, 
kde jsou uvnitř kluzná 
pouzdra, najdeme vnější 
zesílení. U nejdražšího 
modelu SID World Cup 
je toto místo dokonce 
zesíleno vrstvou karbonu. 
SID 2008 je tak ještě tužší, než Reba 
World Cup, přičemž jeho hmotnost 
je o sto gramů nižší. Toho se podařilo 
dosáhnout mimo jiné i tím, že vnitřní no-
hy jsou kratší, než u reby. Díky tomu je 
kratší celý vnitřní systém a spodní část 
kluzáků je dutá. Celková hmotnost 

nejlehčího modelu SID World Cup 
je ohlášena na 1440 gramů. 

BlackBox 
Motion Control

Labyrint kompresního 
systému Motion Control je 
u nejdražšího SIDa vyro-
ben z titanu, takže i zde se 
ušetřilo něco málo gramů. 
Modrým kolečkem je mož-
né nastavit nízkorychlostní 
kompresi, novým pozla-
ceným ovládacím „knof-
líkem“ čtvercového tvaru 
pak stejně, jako u klasic-
kého motion controlu, se 
nastavuje velikost prahu 
odtržení z klidu, tzv. flood 
gate. Samozřejmostí je 
možnost připojení dálko-
vého ovladače. 

Pro všechny bikery
Greg nás ujistil, že po 

dlouhém testování (no-
vého SIDa jsme zahlédli 
ve stánku SRAMu už na 
Crankworx ve Whistleru, 
kde ji borci testovali 
v hodně náročném teré-
nu), se podařilo posta-
vit superodolnou vidlici, 

kterou můžou jezdci s kli-
dem v duši používat i do hodně drs-
ného terénu. Pravděpodobně se tak 
s ní setkáme i ve fourcrossu, kde se na 
nízkou hmotnost a vysokou tuhost hod-
ně hraje. 

Přejme tedy novému SIDu hodně 
úspěchů do života.  (mig)

Greg Herbold
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Rám Alu 7005, DB | Vidlice Rock Shox Reba Race Air 100 mm | Tlumič Rock Shox MC 3.3 | Brzdy 

Shimano Deore XT Disc | Komponenty Shimano Deore XT, Ritchey Pro | Váha 11,9 kg (bez pedálů)

SPEEDSPEED
RC 2.0RC 2.0

Doporučená MOC 
69.990,-

Prodejci KTM ČR & SR info: +420 731 487 943 | email: info@ktm-bikes.cz

TEAM TEAM 
LC ELITELC ELITE

Doporučená MOC 
67.490,-

Rám Full Carbon - Monocoque | Vidlice Rock Shox Reba Team, 85 mm | Brzdy Shimano LX  

Disc | Komponenty Shimano XT/LX, Ritchey Pro | Váha 10,4 kg (bez pedálů)

www.ktm-bikes.cz

Doporučená MOC 
58.490,-

Rám Alu 7005, DB | Vidlice Rock Shox Reba SL,100 mm | Brzdy Shimano LX  Disc | 

Komponenty Shimano XT/LX, Ritchey Comp | Váha 12,1kg (bez pedálů)

SPEED SPEED 
RC 3.0RC 3.0

KTM Fahrrad GmbH 
Harlochnerstrasse 13

5230 Mattighofen

 Austria

Šířka sortimentu osloví jak gramaře 
a fajnšmekry, tak i běžné cyklisty. 
Zatímco na horním konci nabídky 

jsou kola s vysokými karbonovými ráfky 
za téměř pětačtyřicet tisíc korun, opač-
ný pól zaujímají MTB či krosová prove-
dení za částku jen lehce přesahující tři 
a půl tisíce korun.

Vedle již zmiňovaných silničních typů 
s vysokými karbonovými ráfky (modely 

Ursus MGItalská značka Ursus se 
soustředí na produkci 
kvalitních zapletených 
kol, v nabídce má celkem 
devět silničních modelů, 
karbonový zadní disk 
a dva MTB typy.

Miura a Miura AL) je jakýmsi topmode-
lem, alespoň z hmotnostního hlediska, 
typ MG. Tato kola se vyznačují veli-
ce nízkou vahou, přední kolo má 570 
a zadní 720 gramů. Název MG značí 
materiál použitý na výrobu ráfků, tedy 
slitinu magnesia. Ráfky o výšce profilu 
26 mm jsou zapleteny vpředu dvaceti 
a vzadu čtyřiadvaceti plochými dráty 
Sapim. 

Náboje s vysoce kvalitními průmys-
lovými ložisky SKF mají tělo frézované 
z materiálu Ergal 7075. Ze stejné slitiny 
jsou i osy a plášť ořechu. Rychloupínáky 
mají titanové táhlo a páčku z duralu 
6005 T6. Dokonalé sladění zaplete-

ných kol s barvou rámu či komponentů 
umožňuje výběr ze tří variant designu, 
kola se totiž nabízejí se stříbrnou, červe-
nou či ostře zelenou grafikou. Cena kol 
Ursus MG je 35 990 korun.

Ursus ovšem nabízí kvalitu i u vylo-
ženě dostupných modelů, lákadlem 
jsou například silniční kola Countach 
za necelých pět tisíc korun, která mají 
vzhledem ke své cenové kategorii veli-
ce dobré parametry a atraktivní design 
podpořený kombinací stříbrných drátů 
a nábojů s černými plochými dráty.
Více informací o kolech Ursus najdete na 
stránkách dovozce www.cyklo-kern.cz.

(kad)

Vyberte si maraton zařazený do seriálu 
Cykloservisu o nejlepšího maratonce roku 2007

Model Classic, jenž je druhým 
nejmenším a zároveň nejlevněj-
ším v nabídce, se svou velikostí 

i praktičností dostal postupně tam, kde 
donedávna kraloval typ Rogue. Už se 
tedy zdaleka nejedná jen o jednoduchý 
vak s rezervoárem uvnitř, kromě propra-
covaného anatomického střihu týkající-
ho se především popruhů, je vybaven 
i menší kapsičkou na drobnosti a vnější 
stahovací gumou.

Vstup do širokého nalévacího hrdla 
rezervoáru Omega je překrytý proti za-
prášení či zablácení. Vak lze jednoduše 
vyjmout a plášť batohu samostatně vy-
prat, hrdlo je uvnitř zajištěno pouze jed-
ním stahovacím řemínkem. Z drobností 
potěší poutko pro zavěšení a především 
dostatek reflexních prvků.

Záda batohu jsou vyrobena z materi-
álu dobře transportujícího pot od těla, 
popruhy jsou pro co nejmenší zapaře-
ní ušity z pevné síťoviny. Potěší široká 
možnost nastavení popruhů a opět re-
flexní prvky na nich instalované. Méně 
už potěší absence bederního pásu. 
Přestože se jedná o relativně malý ba-
tůžek, pouhý hrudní pás mu při jízdách 
v terénu nestačí. Při sjezdu prudších 

Camelbak ClassicCamelbak Classic
Jako se postupně 
s příchodem každého 
nového modelu zvětšují 
auta, stejně tak rostou 
jednotlivé typy batohů 
Camelbak.

klesání má batoh tendenci se posuno-
vat po zádech nahoru až ke krku, což 
není zrovna příjemné. To je ale jediná 
výtka, kterou k modelu Classic máme. 

Maximální pochvalu naopak zaslou-
ží, jako již tradičně, náustek s devade-
sátistupňovým zahnutím uzávěru, jenž 
byl dříve výsadou pouze luxusnějších 
modelů. Náustek nabízí nejen možnost 
relativně vysokého průtoku nápoje, ale 
především dokonalou těsnost. 

Stejnou pochvalu zaslouží i odolnost 
samotného rezervoáru. V útrobách ba-

tohu, tedy přímo v kontaktu se stěnou 
rezervoáru, jsme vozili jak pumpičku, 
tak i multiklíč, a k žádnému, byť sebe-
menšímu, poškození materiálu během 
celé sezóny nedošlo! Menší kapsa bez 
problému pojme například peněženku 
a mobil, gumicuk pak může posloužit 
třeba k uchycení větrovky.

Batoh Camelbak Classic je nabízen 
se dvěma různými objemy rezervoáru, 
a sice dva a tři litry. Dvoulitrový je větši-
nou dostačující, maratonci ale jistě rádi 
využijí větší variantu. Cenu, která je pod-
le velikosti rezervoáru 1090 nebo 1190 
korun, považujeme vzhledem k celko-
vému provedení za příznivou. Vybírat je 
možné z šedo-modré, šedo-černé a še-
do-červené barevné kombinace. (kad)

tvar a materiál zad a popruhů, 
přístupnost nalévacího hrdla, 
životnost rezervoáru, funkce 
náustku, cena

absence bederního pásu



BE ORIGINAL
BE PELĽS

Jestliže dříve byla značka Syncros zaměřena hlavně na řídítka, sedlovky 
a představce, dnes zahrnuje její nabídka téměř veškeré komponenty, 
kromě řazení, pohonu a brzd. Pláště jsou jedním z nejmladších produk-

tů, takže jsme byli zvědaví, jak se předvede XC/enduro model Point’N Chute.
Plášť v šíři 2,35 palce využívá tvrdší směs L3R na středu běhounu pro lehčí 

odvalování a delší životnost. Boky pak disponují měkčí směsí pro lepší kon-
takt s terénem. Kruhový profil pláště je poset vzorkem se špunty s velkou 
plochou vprostřed a nepatrně ostřejšími na bocích. 

Díky ploše špuntů je zajištěna velká styčná plocha s terénem. S kevlarovou 
patkou je hmotnost pláště 695 gramů, což jej směřuje spíše k tvrdšímu ježdě-
ní v enduro stylu a maratonům v těžkém terénu než k závodnímu XC.

Nasadit plášť na ráfek je s pomocí montpáky snadné, plášť po nafouknutí 
dobře sedl a nebylo třeba jej dorovnávat. Ač působil poměrně „balónovým“ 
dojmem, nebyl jeho jízdní projev líný a odvalování bylo lehké, přesně jak sli-
bovala použitá směs L3R na středu běhounu. Díky kruhovému profilu plášť 
dobře vede směr a jde ochotně do zatáčky. Tam se na tvrdším povrchu pro-
jevila velmi vysoká adheze pláště i v hodně ostrém náklonu. Plášť perfektně 
seděl jak na hlíně, tak na kamenech nebo i kořenech. Dokonce ani mokré ko-
řeny nebyly v zatáčkách výraznějším problémem. Velká styčná plocha vzorku 
a měkčí směs na bocích drží plášť perfektně. Při brždění záleží na povrchu, 
protože plošší vzorek nemá schopnost se do terénu příliš zakousnout, takže například na trávě nebo v blátě už je 
výkon trochu slabší, a plášť proto doporučujeme spíše na zadní kolo. 

V hustém blátě se pak vzorek rychleji zanese a má tendenci prokluzovat, ale přes mokré kameny nebo kořeny vede 
v nezaneseném stavu jistě a spolehlivě. Vyzdvihnout musíme i kvalitní tlumicí schopnosti, které v těžkém terénu výraz-
ně zvýšily komfort. Odolnost vůči defektu je poměrně vysoká, ani jednou se nám jej během několika sjezdů v liberec-
kém bikeparku na Ještědu nepodařilo prorazit a výbornou životnost a odolnost vzorek ukázal i při jízdě smykem. 

Za cenu 990 korun je tedy Point’N Chute velmi dobrým a poměrně rychlým univerzálem do těžšího terénu. 
(už)

Syncros Point’N Chute 1

odvalování, přilnavost, univerzálnost zanášení v blátě

To, že je značka Specialized známá svým Body 
Geometry přístupem ke komponentům, je jasná 
věc. Všechno prostě musí dokonale padnout a při-

způsobit se jezdci. Ovšem netušili jsme, že to samé se 
týká i košíků na bidon, konkrétně modelu Rib Cage, na 
nějž jsme narazili v jedné prodejně. 

Košík Rib Cage není zrovna nejlevnější záležitost, 
a proto nás doslova praštil do očí, protože byl namon-
tován na supermarketovém kole osazeném sadou 

Tourney, na jehož sedlovce se ještě skvěl štítek s čáro-
vým kódem z některého supermarketu. Ovšem košík si 
zákazník dovezl už s kolem a dokonce si jej sám na-
montoval. A teď hádejte, co je špatně. 

Namontoval si jej obráceně, tedy alespoň podle mí-
nění našeho i prodavačů z onoho bikeshopu. Jenže ou-
ha, zkusili jsme do obráceného košíku nasunout bidon 
v domnění, že to přece není možné, ale on tam celkem 
pohodlně zajel a držel. 

Těžko říci, zda bidon bude držet na svém místě 
i v rozbitém terénu, ovšem Body Geometry, tedy přizpů-
sobení se, či doslova přesné padnutí jezdci, zde bylo 
splněno do důsledku. I naprosto převrácené použití zde 
prostě funguje a košík se přizpůsobil svému majiteli. 

Tohle vidět Mike Sinyard, zakladatel značky 
Specialized, tak ho trefí šlak a přestane sypat obrovské 
částky do vědců vyvíjejících jeho komponenty a doplň-
ky. Zlaté české ručičky prostě jeho Body Geometry pře-
chytračily. Zkuste si to s jiným košíkem a uvidíte, jestli 
to půjde. 

Ne, ne, to jen BG je Čechům zkrátka šité na míru.
(už)

Inverzní košík?Inverzní košík?

Představec Titec Pluto Carbon spoléhá na kla-
sickou duralovou konstrukci s atraktivním kar-

bonovým opláštěním. Hmotnost tohoto kousku je 
133 gramů při délce 100 mm. Průměr pro uchycení 
řídítek je 31,8 mm. Vydařeným detailem je plastic-
ké logo značky na přední dělené objímce, která se 
stahuje čtveřicí šroubů. Ke sloupku vidlice je před-
stavec utažen dvojicí protilehlých šroubů. Cena 
představce je 1 620 korun.

Řídítka Titec Pluto Ti 118 využívají, 
jak název hrdě informuje, ke své kon-

strukci titan a hmotnost dosahuje pouhých 
118 gramů. Vyrábějí se v šířce 550 mm 
a v klasickém úzkém středovém průmě-
ru 25,4 mm. Redukce mezi užší titanovou 
trubkou řídítek a představcem je vyřešena 
pomocí termoplastové vložky. Cena za ti-
tan je v tomto případě 2 490 korun.

(kad)

Karbonová řídítka Titec Pluto Carbon 
se vyznačují celokarbonovou kon-

strukcí s duralovými vložkami na koncích, 
které mají předejít zborcení stěny při nad-
měrném utažení rohů. Atypický je přede-
vším čtvercový průřez řídítek v partii mezi 
představcem a brzdovou pákou, jenž má 
navýšit tuhost v krutu. Středový průměr ří-
dítek je 31,8 mm, šířka 580 mm, hmotnost 
140 gramů a cena 1 790 korun.

TITEC PlutoTITEC Pluto

Sedlovka Titec Pluto 
Duke Carbon vyu-

žívá karbonovou trubku 
s vlepeným duralovým 
zámkem přímé kon-
strukce. Ten umožňuje 

jednoduché a především 
spolehlivé seřízení sklonu 
sedla. Na trubce zezadu 
nechybí stupnice pro na-
stavení jejího vhodného 
vysunutí. Délka sedlov-
ky je 350 mm a jediný 
nabízený průměr je 
27,2 mm. Za sedlovku 
Pluto Duke carbon vá-
žící 220 gramů zapla-
títe 1 750 korun.
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Značka Titec se po určité odmlce 
opět vrací na náš trh, a to 

prostřednictvím pražské firmy 
Triexpert. Komponenty

Titec Pluto představují vysokou 
kvalitu za přijatelnou cenu, 
jejich nízkou hmotnost asi není 
třeba zdůrazňovat.
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RÁM: MONGOOSE ALUMINUM, CROSS COMFORT DESIGN,

VÝMĚNNÁ PATKA ; VIDLICE: RST NEON ML, 45MM,

LOCK OUT ; PŘESMYKAČ: SHIMANO C102 ;

PŘEHAZOVAČKA: SHIMANO ACERA ;

ŘAZENÍ: SHIMANO ST-EF50 PÁČKY ; 

BRZDY: PRO MAX TX-107 V-BRAKE ;

Výhradní dovozce pro ČR a SR:
Aspire Sports, s.r.o. ; Karásek 11, 621 00 Brnotel.: 532 199 540 ; e-mail: aspire@aspire.cz ; www.bikecentrum.cz

88.990 Kã

Cross
way

350

Matná barva a výrazně sportovní 
vzhled, to charakterizuje jak nej-
lehčí bike na českém trhu (4Ever 

Virus RX1), tak krosové modely značky 
4Ever, z nichž nejvyšší, Injection, prošel 
naším testem.

Třikrát a dost
Základem rámu je dural řady 6061 T6 

s na krosové kolo trochu neobvyklým 
trojitým, tedy maximálním zeslabením 
trubek. Přesto se to ale nijak negativně 
neprojevilo na tuhosti rámu, ba právě na-
opak. Výraznější vejčité tvarování má jen 
spodní rámová trubka s u hlavy navaře-
nou výztuhou. Horní trubka i zadní sedlo-
vé vzpěry mají kruhový průřez. 

Profilace je ovšem velmi markantní 
u řetězových vzpěr, které jsou v místě 

průchodu pláště výrazně zúženy, aby 
se hned za ním zploštěly do téměř ne-
přehlédnutelné míry. Zadní ploché patky 
jsou standardního tvaru a nepostrádají 
závity pro montáž nosiče či blatníků, kte-
ré doplňují závity nahoře na sedlových 

vzpěrách. Pro značku 4Ever jsou typické 
hranaté spojovací můstky zadní stavby, 
které ani zde nechybí. 

Vedení bowdenů situované na spodní 
část horní trubky neruší celkový dojem 
a musíme pochválit i ochrannou samo-
lepku proti odření laku na hlavové trub-
ce. Jak jsme již zmínili, rám patří mezi 
středně tuhé, což se kladně projevilo 
hlavně při jízdě ze sedla. Geometrie je 
vhodně zvolena mezi položenou spor-
tovní a vzpřímenou turistickou, takže není 
problém na kole vyrazit v trochu ostřej-
ším tempu, aniž by se jezdec musel cítit 
příliš natažen. 

Pozice řídítek je v přiměřené výšce 
a výraznější sloping rámu umožňuje 
s kolem dobře manévrovat. Do zatáček 
jde kolo ochotně, ale stabilně, takže není 

třeba jej nějak krotit, nebo naopak pře-
mlouvat k zatočení. Ačkoliv jde o krosové 
kolo, osazení sadou LX a hrubšími plášti 
nám nedalo, abychom jej neprohnali v te-
rénu. Tam je sice limitním zdvih vidlice, 
ovšem to platí pro všechny krosy.

Naopak velmi příjemné se ukázaly 
pláště WTB Interwolf, které uměly kom-
fort výrazně zvýšit a kromě tlumení rázů 
celkem solidně podržet i na hrubším po-
vrchu. Přesto ale netrpěly vyšším valivým 
odporem, naopak patřily k těm rychlejším 
kouskům. Jejich jemný vzorek je určitě 
přínosem v terénu, na asfaltu ovšem bu-
de daní za jeho vodicí schopnosti trochu 
omezená životnost.

Tlumení nerovností samozřejmě ovlivni-
la i vidlice Suntour NCX, jejíž krok je po-
měrně plynulý a dokáže leccos spolknout, 
samozřejmě myšleno mezi krosovými 
vidlicemi, kde patří k těm výrazně lepším. 
Její lockout se ovládá pohodlně a lze jej 
nastavit postupně, tedy jako regulaci 
komprese. V zamčeném stavu pak vidlice 
dovolí jen několik milimetrů zdvihu.

Vyšší třída
Osazení krosového kola „elikskem“ je 

trochu nadstandard, navíc zde se jedná 
o zcela kompletní sadu včetně brzdo-
vých a řadicích pák Dual Control. Vidět 
kliky LX  Hollowtech II v provedení s plas-
tovým krytem převodníků není tak časté, 
ovšem zde je to výrazné plus, protože ne 
všichni turisté chtějí vystavovat své kal-
hoty zubům. Převodníky 26–36–48 jsou 
nutností, protože rychlá jízda po silnici by 
s bikovou klasikou nebyla nic moc.

Co se řazení týče, nemáme k němu 
výhrady a přehazovačka s inverzním cho-

dem fungovala celkem spolehlivě. Jako 
hodně ostrá se ukázala eliksková véčka 
na ráfcích Mavic. Brzdy nebyly jedova-
té ve smyslu kousnutí se a následného 
smyku, ale postupně se k ráfku doslova 
lepily a byl cítit nárůst výkonu, což je či-
telnější spíše u kotoučovek. 

K vyššímu osazení patří samozřejmě 
i kvalitnější doplňky, takže komplet řídítka, 
představec a sedlovka značky FSA dostal 
navíc sedlo Fi’zi:k Nisene Sport. To bylo 
díky Wing Flex bočnicím a masivnějšímu 
polstrování velmi pohodlné a mělo vý-
znamný podíl na celkovém jízdním kom-
fortu. „Karbonová“ sedlovka FSA však 
příliš pružná nebyla, protože se jedná 
o model s duralovou vnitřní trubkou, který 
má z karbonu jen vnější plášť. Přesto je to 
designově pěkný kousek, který krosu roz-
hodně dodává na exkluzivitě.

Gripy WTB s měkkou směsí byly poho-
dlné, stejně jako tvar rohů ZOOM, které 
byly díky menšímu zahnutí řídítek méně 
sklopeny směrem k představci, ale to je 
jen o zvyku. Příjemným doplňkem je i ko-
šík Zéfal ve standardní výbavě.

Kdo si píchne injection? 
Určitě turista-závodník nebo jezdec vy-

užívající všechny polní cesty a horší asfalt-
ky k ostřejší jízdě. Povzbudivá injekce to 
bude pro krosové fajnšmekry, kteří chtějí 
pohodlný sportovní posed, kvalitní osaze-
ní a dobře ovladatelné kolo. 

a Úhel hla vy     71°
b Úhel sed lo vé trub ky    74°
C Hor ní rá mo vá trub ka   559 mm
 Horní trubka vodorovně   575 mm
D Délka sedlové trubky   470 mm
E Délka zadní stavby   440 mm
F Rozvor  1082 mm
G Hlavová trubka   128 mm

Technická specifikace:
Rám: Dural 6061 T6 t.b.
Vidlice: Suntour NCX
Kliky: Shimano Deore LX
Brzdy: Shimano Deore LX
Řazení:  Shimano Deore LX Dual 

Control
Přehazovačka: Shimano Deore LX
Přesmykač: Shimano Deore LX
Náboje: Shimano Deore LX
Ráfky: Mavic A119
Pláště: WTB Interwolf 700-38C
Sedlo: Fi’zi:k Nisene Sport
Sedlovka: FSA
Představec: FSA
Řídítka: FSA
Hmotnost: 12,2 kg
Cena: 24 999 Kč

pohodlný posed, ovládání, 
vyvážené osazení, sedlo nižší životnost vzorku plášťů

InjectionInjectionInjection
4EVER4EVER

V dnešní záplavě levných integrál-
ních přileb svým designem vyčnívá 
model Bellistic amerického pionýra 

v ochraně hlavy, značky Bell. Cena dva 
a půl tisíce korun není nijak závratná, 
pokud přihlédneme k faktu, že si chrání-
me asi to nejcennější, co na těle máme. 
A bellistic dělá svou práci víc než dobře.

První způsob, jak otestovat kvalitu přilby, 
je zkusit její předo-zadní tuhost. Na to stačí 
i pouhé stlačení rukama mezi chráničem 
obličeje a týlovou částí. Bellistic v tomto 
laickém testu obstál na výtečnou, neboť 
rukama se na rozdíl od jiných přileb v téže 
cenové relaci skoro nedá promáčknout. 
Z toho vyplývá, že při čelním nárazu by 
měl velmi účinně ochránit obličejovou část 
před kontaktem s terénem i se samotným 
chráničem. V tomto místě musíme také po-
chválit pogumování hran a změkčení vnitř-
ní části chrániče obličeje, takže případný 
kontakt by při skutečně velkém rázu nebyl 
tak tvrdý, jako přímo s terénem. 

Také boční tuhost chrániče obličeje je 
vynikající. Do ručně vrstvené laminátové 
skořepiny je technologií inmold vstřiko-
vaná silná vrstva tvrzeného EPS polysty-
renu, jenž má za úkol ztlumit případný 
náraz. Hlava je však v kontaktu s boha-

Bell Bellistic

tým polstrováním a tudíž je jako v ba-
vlnce. Nejsilnější výstelka je na tvářích, 
kde již není polystyrénová vnitřní vrstva. 
Samozřejmostí je možnost polstrování vy-
jmout a vyprat. 

Je jasné, že v takto uzavřené přilbě 
bude nesrovnatelně větší teplo než v su-
perodvětraných XC přilbách. Aspoň čás-
tečnou ventilaci zajišťuje devět větracích 
průduchů v hlavní části přilby. Dobré je 
umístění dvou otvorů na úrovni uší, takže 
je v přilbě dobře slyšet. Zároveň jsou tyto 

průduchy zakryty síťkou, takže by mělo 
být sluchové ústrojí dobře chráněno. 

Výhled z přilby je excelentní i díky na-
stavitelnému štítku. Pouze se přes náhu-
bek špatně pije (a plive). Ale s tím se holt 
u integrálky musí počítat. Naštěstí je pod 
bradou popruh s klasickou plastovou pře-
zkou, kterou lze rychle rozepnout stisk-
nutím mezi prsty, takže sundání helmy je 
okamžité. 

Přilba se vyrábí v klasických velikostech 
S, M a L v několika barevných kombinacích. 
Jednou z nich je i signature přilba Cedrica 
Gracii s velkými logy CG. Nevýhoda všech 
integrálek – snadné odření laku – však bo-
hužel platí i pro bellistic, takže každé ne opa-
tr né položení na zem se nemusí vyplatit. 
Hmotnost přilby je příznivých 907 gramů 
a cena ještě lepších 2490 Kč. 

(mig)
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Každý má právo na kvalitní kolo...

VELO CZ s.r.o.
Pospíšilova 314
Hradec Králové 500 03
tel.: 495 271 379
fax: 495 269 198
e-mail:  info@wheeler.cz

www.wheeler.cz

HORNET 10

FALCON 10

EAGLE Carbon

Přijďte se podívat na

nové modely 2008
na Mezinárodní sportovní veletrh 

SPORT LIFE 
8. - 11. 11. 2007 
Brno – Výstaviště

www.pearlizumi.cz
Cyklistická a bì�ecká obuv

Doplòky a textil v nejvyšší kvalitì

LISSPORT, Nový Svìt 350, 512 46 Harrachov
e-mail: info@lissport.cz, tel. 481 311 820

Že vám je název Hiker nějak povědomý? Ano, hádáte správně, předchozí dva 
testy kraťasů a dresu značky Northwave byly přece také o kolekci Hiker. Ta je 
určena pro volnější pohodové bikování a enduro, přičemž dlouhoprsté rukavi-

ce k tomuto stylu neodmyslitelně patří. 
Rukavičky Hiker mají dlaňovou část ze syntetické kůže v jednodílném provedení, 

pouze v nejexponovanějším místě mezi palcem a ukazovákem je výztuha. Ačkoliv 
jsou švy přímo v tomto místě, při úchopu nejsou cítit, takže je jejich umístění velmi 
dobře provedeno. Na malíkové straně je na dlani výztuha s polstrováním, která lépe 
rozkládá tlak řídítek na dlaň. 

Špička ukazováku a prostředníčku má silikonové proužky pro lepší přilnavost 
k brzdovým páčkám. Nutno přiznat, že silikon o této ploše už je na páčkách dobře 
cítit a rukavice se doslova lepí k duralu, což je jen přínosem. Ze silikonu je i logo 
značky na dlani v místech nejtěsnějšího kontaktu s řídítky, tedy těsně před klouby 
prstů. 

Hřbetní strana je opět jednodílná z velmi pružného a prodyšného materiálu, který 
má za následek perfektní tvarovou přizpůsobivost rukavice. Lycrové panely mezi 
prsty jsou samozřejmostí, stejně jako celá vnější plocha palce potažená froté mate-
riálem pro utírání potu. Nechybí výrazné logo na ukazováčku, ovšem o jeho dlouhé 
životnosti nejsme příliš přesvědčeni. 

Stahovací neoprenový pásek na zápěstí má široký suchý zip s plastickým logem 
značky, takže není třeba se bát přetržení nebo nejistého spojení. Přesto ale rukavice 
výborně sedí i s lehce povoleným stahováním.  

Střih rukavic Hiker je velmi pohodlný a velikost XL potěší jezdce s dlouhými prsty, 
kterým často ve špičce pár milimetrů chybí. Dlouhé prsty a perfektní tvarová přizpů-
sobivost do šířky díky pružnému materiálu na hřbetě, to je asi nejvýraznější dojem 
z tohoto modelu. Výborné větrání hřbetní části potěší v horkých dnech, ovšem při 
pádu hřbetní část moc neochrání. Rukavice proto budou sedět všem XC závodní-

kům či maratoncům a enduristům. 
Freerideři a sjezdaři asi sáhnou 

po modelech s ochrannými pa-
nely. Cena 865 korun není 
za kvalitu provedení a per-
fektně padnoucí střih nijak 
přehnaná a rukavice Hiker 
nelze než doporučit.

(už)

Hiker i na ruceHiker i na ruce

střih, větrání, zapínání

odolnost loga

Spojují v sobě maximální funkci a odol-
nost s velice atraktivním a ve světě 
horských kol výjimečným vzhledem. 

Za cenu 3 990 korun tak představují vari-
antu vysoce kvalitní obuvi vhodné na spor-
tovní či závodní využití. A kdo netouží po 
výjimečnosti bílé povrchové úpravy, může 
zvolit černou variantu bot Magic.

Nestandardním je na tretrách DMT 
Magic především použití jednodílného 
základního skeletu, jenž je tvořen syntetic-
kým materiálem s velice dobrou odolností 
a zároveň schopností tvarového přizpůso-
bení. Odvětrání svrchní části je zajištěno 
vedle drobné perforace i řadami výrazněj-
ších oválných otvorů, které jsou přítomny 
také na jazyku. Přestože na první pohled 
tyto tretry mohou působit tak, že ventila-
ce není jejich nejsilnější stránkou, praxe 
potvrdila naprosto dostačující odvětrání 
i v parných letních dnech. Celkový tvar bot 
je ve špičce spíš užší, ovšem již zmiňova-
ná tvarová poddajnost materiálu zajistí 
pohodlné usazení takřka na jakémkoliv 
tvaru nohy. Zadní část nepostrádá plas-

DMT MagicDMT Magic

tvarová poddajnost vrchního 
materiálu, usazení na noze, nízká 
hmotnost, výjimečný design

absence reflexních prvků na patě

tovou výztuhu paty. Vpředu sice přetažení 
podrážky přes špičku schází, to ale může 
znamenat díky okopané špičce problém 
snad pouze pro vyložené estéty. Odolnost 
povrchové úpravy základního materiálu je 
navíc na dobré úrovni.

Stahování pomocí trojice pásků se su-
chým zipem představuje klasiku, ovšem 

maximálně propracovanou. Ideální je ne-
jen délka pásků, ale i kvalita, tedy pevnost 
spojení použitého suchého zipu. Minimální 
polstrování patní části a partie okolo kotní-
ku doplňuje pružnost konstrukce i plasto-
vé patní výztuhy. Usazení na noze je tedy 
maximálně pohodlné, čemuž napomáhá 
mimo jiné i promyšlený tvar horního okra-
je jazyka. Vnitřní vložka je také anatomic-
ky tvarovaná a její perforovaná struktura 
zlepšuje odvod vlhka od chodidla. Za jedi-
ný drobný nedostatek považujeme absen-
ci reflexních prvků na patě.

Podešev je ideální kombinací mezi tuhos-
tí potřebnou k maximálnímu přenosu síly 
a lehkou pružností zadní patrie navyšující 
celkové pohodlí. Vzorek z lehce pružného 
plastu nabízí vysokou životnost, svou kon-
strukcí i zvoleným materiálem maximálně 
zpomaluje opotřebení. Jeho tvar sice není 
nejúčinnější v blátě, tam je ale možné zá-
běr výrazně zvýšit našroubováním čepů do 
špičky podešve. Ty jsou včetně montážního 
klíče dodávány k tretrám. 

K pozitivům modelu DMT Magic patří 
i hmotnost, pár treter v celkem obří velikos-
ti 46 totiž váží necelých osm set gramů.

(kad)

Značka DMT, specializující 
se na cyklistickou obuv, 
na sebe upozorňuje nejen 
vyspělými konstrukčními 
prvky, jakými je například 
karbonová či magneziová 
podešev, ale také do jisté 
míry výstředními designy 
svých modelů. Bikové 
tretry DMT Magic ve 
sněhově bílé barvě jsou 
toho důkazem.


